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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Naturistencamping de Bessenhof is gelegen aan de Schinkeldijk 42a in buurtschap de Tempel van
Reeuwijk-Tempel. De Stichting De Elzenhof geeft de gronden in gebruik aan de naturistenvereniging.
Het bestuur van de vereniging Zuid-Hollandse Lichtbond (ZHLB) is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de percelen en het exploiteren van de camping.
De Stichting en het bestuur van de vereniging zijn voornemens een tweetal smalle percelen aan te
kopen die grenzen aan de naturistencamping. Hierdoor ontstaat een logische begrenzing van de
camping en het aangrenzende agrarische gebied. Vanuit planologische overwegingen bestaan hiertegen
geen overwegende bezwaren. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat een kleine
uitbreiding van de camping vanuit een goede ruimtelijke ordening inpasbaar is, zodat de gemeenteraad
bij vaststelling van de herziening van he bestemmingsplan 'Buitengebied West' (in een zogenaamd
veegplan), de uitbreiding kan wijzigen van 'Agrarisch met Waarden' naar de bestemming 'Recreatie' met
de functieaanduiding 'verblijfsrecreatie'.

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Schinkeldijk 42a in de Tempelpolder van het buitengebied in Reeuwijk. Aan
de noord- en oostzijde van uitbreiding ligt de camping. Aan de zuidzijde liggen weilanden. Ten westen
van de uitbreiding ligt een sierteeltbedrijf. In onderstaande situatietekening (figuur 1) is het plangebied
met omgeving aangeduid.

Figuur 1: Situatietekening plangebied en omgeving.
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1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:
Bestemmingsplan
"Buitengebied West"
"Buitengebied West, 1e herziening"
"Parapluplan Parkeren Bodegraven-Reeuwijk"

Raadsbesluit
14 oktober 2015
5 juli 2017
21 november 2018

Raad van State
9 november 2016
n.v.t.
n.v.t.

Het plangebied heeft in het bestemmingsplan 'Buitengebied West' de bestemming 'Agrarisch met
waarden' met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Een uitsnede van de verbeelding is
opgenomen in figuur 2. De omzetting naar 'Recreatie' met de functieaanduiding 'verblijfsrecreatie' is
hiermee in strijd.
Het bestemmingsplan 'Buitengebied West, 1e herziening' heeft betrekking gehad op aanpassing van de
regels met betrekking tot toegestane omvang/inhoud van (bedrijfs)woningen en overige kleinere
aanpassingen.

Figuur 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Buitengebied West'. Plangebied rood omlijnd.

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en geeft een planbeschrijving van de nieuwe toestand. In
Hoofdstuk 3 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin wordt het voor dit bestemmingsplan relevante
rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 4 omvat de omgevingsaspecten, te
weten milieu, archeologie, ecologie en de Waterparagraaf. toegelicht. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de
uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Ruimtelijke en functionele structuur

De Schinkeldijk ligt in het agrarisch buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de
Tempelpolder. Deze polder is een zogenaamde droogmakerij. Het plangebied maakt onderdeel uit van
een netwerk van sloten en smalle grasland- of sierteeltpercelen. Dit netwerk vormt de belangrijkste
structuurdrager. Door het voorkomen van restveen in de bodem is plaatselijk enig reliëf aanwezig. In het
bebouwingslint aan de Schinkeldijk staan overwegend woonhuizen, enkele sierteeltbedrijven en niet
agrarische bedrijven.
Planspecifiek
Naturistencamping de Bessenhof is gelegen in buurtschap de Tempel. De camping heeft een
oppervlakte van ca. 10 hectare groot. Op het terrein is o.a. een zwembad, sauna, jeu de boules,
speeltuin voor de kinderen en sanitair. Het aanbod aan sport- en spelactiviteiten is groot. Er zijn vaste
campingplaatsen en plaatsen voor gasten en passanten.

2.2

Nieuwe situatie

In het middengedeelte van de camping wordt een geringe uitbreiding mogelijk gemaakt. Het betreft twee
smalle aan te kopen percelen die grenzen aan de naturistencamping. Het betreft de kadastrale percelen
sectie K, nummers 1096 en 1098 met een oppervlakte van totaal 2.814 m². Gelijktijdig wordt een smalle
strook ten noorden het kadastrale perceel 1096 bestemd voor Recreatie. Deze gronden zijn al in gebruik
door de camping, doch hebben formeel nog de bestemming 'Agrarisch met waarden'. In figuur 3 zijn de
percelen aangeduid. Op de uitbreiding kunnen mogelijk een aantal nieuwe kampeerplekken worden
gerealiseerd of een veld voor tent kampeerders. Er zal hier geen bebouwing plaatsvinden.

Figuur 3: Luchtfoto plangebied. Met rode stippellijn is de uitbreiding (aan te kopen percelen) aangeduid.
De groene stippellijn is het gebied dat ook de bestemming 'Recreatie' krijgt.
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2.3

Verkeer en parkeren

Verkeer
Op de Schinkeldijk is de maximum snelheid 50 km/uur. De weg heeft een functie van
buurtontsluitingsweg tussen Reeuwijk-Brug en Boskoop. Het plangebied is matig bereikbaar per
openbaar vervoer. Wel is er aan de de Schinkelijk een bushalte van de buurtbus van Reeuwijk-Brug naar
station Gouda, die maandag tot en met vrijdag overdag om de twee uur halteert.
Parkeren
Uitgangspunt voor parkeren is de door het college op 10 mei 2016 vastgestelde Nota Parkeernormen.
Uitgangspunt is dat parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. De parkeerkencijfers zijn
gebaseerd op het gemiddelde van de kengetallen uit thans CROW-publicatie 381.
De uitbreiding van het plangebied gaat niet gepaard met uitbreiding van bebouwing, zodat er geen extra
parkeerbehoefte ontstaat. In de Overige regels voor parkeren van het bestemmingsplan wordt overigens
geborgd dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn wanneer aanvragen omgevingsvergunning worden
ingediend. Het terrein is groot genoeg voor opvang van extra parkeerplaatsen.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleidskader

Rijksbeleid en provinciaal beleid

Overheid
Rijksbeleid
'Nationale Omgevingsvisie' (2020)
en Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening' (2011)

Beleid provincie Zuid-Holland
'Omgevingsvisie Zuid-Holland'
(vastgesteld op 20 februari 2019)
De geconsolideerde versie is op 7
augustus 2021 in werking
getreden.

'Omgevingsverordening
Zuid-Holland' (vastgesteld op 20
februari 2019), De
geconsolideerde versie is op 7
augustus 2021 in werking
getreden.

Beoordelingsaspect

Afweging

De Nationale Omgevingsvisie
bevat hoofdlijnen van
voorgenomen ontwikkelingen en
hoofdzaken van het door het Rijk
te voeren ruimtelijk beleid.

Bij kleinere ontwikkelingen heeft
het rijksbeleid een te hoog
abstractieniveau voor een
concrete toetsing.

De provinciale Omgevingsvisie
bevat hoofdlijnen van
voorgenomen ontwikkelingen en
hoofdzaken van het door de
provincie te voeren ruimtelijk
beleid.

Het plan leidt niet tot aantasting
van de provinciale belangen,
omdat alleen sprake is van een
geringe uitbreiding van een
camping in het buitengebied.

De geringe uitbreiding van de
camping vindt plaats zonder dat
er bebouwing wordt toegevoegd.
Er is geen sprake van een
stedelijke ontwikkeling al
genoemd in artikel 6.10 van de
Omgevingsverordening.

Op grond van jurisprudentie is hier
geen sprake van een stedelijke
ontwikkeling, zoals opgenomen in
de definitie in het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro).
Toetsing aan de Ladder is niet
nodig.

Op grond van artikel 6.9, lid 1 van
de Omgevingsverordening
(Ruimtelijke kwaliteit) kan een
plan voorzien in een nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling wanneer
wordt voldaan aan de richtpunten.

Op de kwaliteitskaart (Laag van
de stedelijke occupatie) is het
plangebied al deels aangemerkt
als verblijfsrecreatiegebied.
Sprake is van inpassing, omdat
de uitbreiding hieraan grenst. Er is
geen strijd met de provinciale
belangen.

Conclusie
De rijksbelangen zijn niet in het geding. Het plan is voorts in overeenstemming met het provinciaal
beleid, omdat er sprake is van een geringe uitbreiding van een camping dat al is aangemerkt als
verblijfsrecreatiegebied. Als richtpunt wordt aangehouden dat verblijfsrecreatiegebieden een recreatief
karakter hebben en qua locatie, schaal, inrichting en kwaliteit van de randen goed passen in hun
omgeving. De richtpunten zijn niet in het geding. De ruimtelijke kwaliteit blijft tenminste gelijk.
Geconcludeerd kan worden dat deze ontwikkeling niet strijdig is met de provinciale belangen.
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3.2

Gemeentelijk beleid

3.2.1 Structuurvisie 'Vitaliteit in het Reeuwijkse Land 2013-2020'
De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 9 oktober 2013 de structuurvisie 'Vitaliteit in het
Reeuwijkse Land 2013-2020' vastgesteld. Deze visie vervangt de door de gemeenteraad van Reeuwijk
op 27 april 2009 vastgestelde Structuurvisie.
Bij het opstellen van de structuurvisie is de inhoud van de Structuurvisie Reeuwijk (2009) als
uitgangspunt gehanteerd. Hierin zijn relevante gewijzigde (beleids)nota's en documenten van andere
overheidsinstanties verwerkt. Tevens is de structuurvisie aangepast aan de gewijzigde wet- en
regelgeving. De visie bevat een thematische benadering en een uitvoeringsparagraaf met projectenlijst.
Door onder andere het opnemen van een uitvoeringsparagraaf voldoet de structuurvisie aan gewijzigde
wetgeving en op basis van deze paragraaf vindt kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen plaats.
De gemeente wil beschikken over een concurrerend aanbod van woon- en werklocaties, maar ook over
een aantrekkelijke openbare ruimte en een winkelaanbod, waar de bewoners zich in vele opzichten
thuis voelen.
Vitaal en beleefbaar platteland
Een belangrijke kernkwaliteit van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de centrale ligging in het
Groene Hart. Het open slagenlandschap is kenmerkend voor het landelijk gebied het Reeuwijkse Land.
Het platteland en de agrarische sector bepalen daarmee niet alleen in belangrijke mate de identiteit van
het Reeuwijkse Land, maar zijn ook van groot natuur-, cultuurhistorisch-, economisch- en recreatief
belang. De gemeente wil de agrarische functie -als drager van de cultuurhistorische, landschappelijke
en natuurlijke waarden behouden en leidend laten zijn voor het inpassen van ruimte vragende functies.
Verder zijn ook het Reeuwijkse Plassengebied, Reeuwijkse Hout en sierteeltgebied unieke gebieden in
het Reeuwijkse Land waarbij elk deelgebied een eigen karakter heeft.
Conclusie
Op de bij de Structuurvisie behorende visiekaart ligt het plangebied achter de aanduiding lintbebouwing
in het buitengebied (figuur 4). Het plangebied is, gelet op het detailniveau, niet specifiek beschreven. De
functiewijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Recreatie' tast de landschappelijke kwaliteiten van het
lint niet aan. Dit plan is in overeenstemming met de uitgangspunten van de Structuurvisie.
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Figuur 4: Structuurvisie.
3.2.2 (ontwerp) Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben de ontwerp Toekomstvisie
'Knooppunt in het Groene Hart' op 7 oktober 2021 vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling door de
gemeenteraad is voorzien in 2022. De Toekomstvisie is opgesteld met het oog op de nieuwe
Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt.
Deze Toekomstvisie is bedoeld als vertrekpunt waarmee gemeente, inwoners en organisaties
samenwerken aan de toekomst. De toekomstvisie geeft aan hoe we de gemeente in de toekomst zien
en hoe we omgaan met de verschillende vraagstukken en ontwikkelingen die er spelen.
De toekomstvisie is formeel een ‘omgevingsvisie’. Dat is een visie op de leefomgeving, die elke
gemeente moet maken. Deze omgevingsvisie vormt de basis van al het ruimtelijke beleid én alle regels
over de ruimtelijke leefomgeving in de gemeente. De omgevingsvisie wordt daarom verder uitgewerkt in
het omgevingsplan. De gemeente heeft de volgende opgaven geformuleerd, waarop de toekomstvisie
een passend antwoord geeft.
Klimaatverandering, energie, grondstoffen en de landbouwtransitie
Stijgend zorggebruik en ongelijke kansen
Kwaliteit van de leefomgeving wordt steeds belangrijker
Meer mensen en vraag naar ruimte
Vraag om een betere samenwerking en andere rolverdeling
digitalisering en individualisering, maar ook behoefte aan ontmoeting
De visie voor de gemeente is dat de gemeente in 2040 klimaatneutraal is waar inwoners van jong tot

Ruimtelijke onderbouwing

13

omgevingsvergunning Naturistencamping De Bessenhof, Schinkeldijk 42a

oud, fijn en gezond kunnen samenleven, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Dat geldt voor het
landschap en voor de verschillende dorpen. En zeker ook bij nieuwe ontwikkelingen: dan richt de
gemeente de leefomgeving meteen slim en toekomstbestendig in: gezond, duurzaam én inclusief.
Duurzaam landschap
In 2040 is de gemeente nog steeds een vitale groene gemeente in het Groene Hart. Een gemeente waar
het open landschap (net als nu) een van de belangrijkste kernwaarden is. Om dat te bereiken, heeft zij
niet stilgestaan. De grote opgaven die op het landschap afkomen, zoals de landbouwtransitie,
klimaatverandering en energietransitie, vragen om een sterke visie en een gezamenlijke aanpak met de
mensen en partijen in het gebied en de regio.
Conclusie
De Structuurvisie heeft een hoog abstractieniveau, waar ontwikkelingen op perceelsniveau niet zijn
beschreven. Deze ontwikkeling wordt passend geacht, omdat hier al een camping aanwezig is die in
geringe mate wordt uitgebreid zonder dat er nieuwe bebouwing plaatsvindt. De ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteit worden hierdoor niet aangetast.
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien de laatste decennia steeds meer naar elkaar
toe. Ook op rijksniveau wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de wisselwerking tussen milieu en
ruimtelijke ordening. Milieubeleid kan beperkingen opleggen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
maar is primair bedoeld om een zo optimaal mogelijke leefomgeving te realiseren. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de omgevingsaspecten die een rol spelen bij de bestemmingswijziging die dit plan mogelijk
maakt. Deze worden in dit hoofdstuk toegelicht voor zover deze relevant zijn voor het planologisch
mogelijk maken van de vervolgfunctie.

4.1

Milieu

De te behandelen thema's die vanuit een oogpunt van milieu van belang zijn voor deze planontwikkeling
zijn M.E.R., Milieuzonering, Geluid, Bodem, Luchtkwaliteit en Externe veiligheid.
4.1.1 M.E.R.
Wettelijk kader
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling ook uitgevoerd moet
worden als een project, dat wordt genoemd in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r., nadelige
gevolgen heeft voor het milieu. Omdat dit project wordt genoemd in de D-lijst (categorie D 10, waaronder
permanente kampeer en caravanterreinen), maar de omvang onder de drempelwaarde van 10 ha of meer
in gevoelig gebied ligt, kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling, die onderdeel moet
zijn van dit bestemmingsplan.
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige
plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is
van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke
gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder
andere geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage
1994. In de bijlagen behorende bij het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven.
Onderzoek/ beoordeling
In de herziening van het bestemmingsplan wordt een geringe uitbreiding van de camping mogelijk
gemaakt met een oppervlakte van afgerond 4.045 m². Er is geen m.e.r beoordeling nodig, omdat deze
uitbreiding volgens het Besluit m.e.r. niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling. Indien een
ontwikkeling niet voorkomt op de C en D lijst van het Besluit m.e.r kan een m.e.r. beoordeling
achterwege worden gelaten.
Conclusie
Het bestemmingsplan is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig, en dus ook niet m.e.r.-plichtig. Deze fysieke
wijziging is beperkt, omdat de camping maar met een oppervlakte van afgrond 4.045 m² wordt
uitgebreid. Zoals de hieronder beschreven milieuparagrafen en -onderzoeken aantonen heeft het
bestemmingsplan ook om andere redenen dan de omvang (zoals bijvoorbeeld de aard van de
ontwikkeling of een ligging nabij een gevoelig gebied) geen significante nadelige gevolgen voor het
milieu.
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4.1.2 Milieuzonering
Wettelijk kader
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid kan mogelijk
hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar.
Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met elkaar worden
gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de
Wet milieubeheer, Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure
Bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009).
De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige functie,
zoals bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het geval de
milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan een afwijkende
systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven. Dit betekent dat de richtafstanden
met één afstandstap kunnen worden verminderd (tabel 4.1). Deze richtafstand geldt met name voor het
onderdeel geluid.
Tabel 4.1: Richtafstanden en omgevingstype.
Milieucategorie
Richtafstand tot omgevingstype Richtafstand tot omgevingstype
rustig buitengebied
gemengd gebied
1
10 m
0m
2
30 m
10 m
3.1
50 m
30 m
3.2
100 m
50 m
Onderzoek/ beoordeling
Aan de Schinkeldijk komen in de directe omgeving naast agrarische bedrijven ook woningen en
niet-agrarische functies voor. Sprake is van een gebied met een functiemenging. Hier kan de verhoogde
milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Dit betekent dat de
richtafstanden met één afstandstap kunnen worden verminderd. Deze richtafstand geldt met name voor
het onderdeel geluid.
In de directe nabijheid (100m) is alleen een sierteeltbedrijf gevestigd aan de Schinkeldijk 30 met een
richtafstand van 10 m in gemengd gebied. Dit bedrijf grenst nu ook al aan het recreatieterrein. De
uitbreiding maakt dat niet anders. Bovendien worden er geen nieuwe gebouwen mogelijk gemaakt op de
uitbreiding. Gelet op het vorenstaande kan worden gesteld dat er een acceptabel verblijfs- en leefklimaat
aanwezig blijft.
Conclusie
Er zijn geen relevante bedrijven in de nabijheid van het plangebied gevestigd. Er is geen aanleiding om
aan te nemen dat de beoogde activiteiten binnen het plangebied milieuhygiënische knelpunten naar de
omgeving zullen opleveren. Een goed verblijfs- leefklimaat kan worden gegarandeerd, zodat er vanuit
milieuzonering geen bezwaren bestaan tegen de uitbreiding van de camping.
4.1.3 Geluid
Wettelijk kader
Wettelijk kader wegverkeerslawaai
Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden
blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen hier lichamelijke en psychische
klachten door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe onderzoek uit te voeren naar de
geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde onderzoeksgebieden (zones)
langs wegen (artikelen 74-75 Wgh). Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder (Bgh) regels aan
de maximale geluidsbelasting op deze bestemmingen. Onder geluidsgevoelige gebouwen wordt
verstaan (artikel 1 Wgh en artikel 1.2 Bgh):
Woningen
Onderwijsgebouwen
Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuis en psychiatrische inrichting;
kinderdagverblijf.
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Wettelijk kader spoorweglawaai
Op 1 juli 2012 zijn de “spelregels” voor hoofdspoorwegen gewijzigd. Middels de vaststelling van
geluidproductieplafonds (gpp’s) is een grens voor de maximale optredende geluidniveaus voor langs
Rijksinfrastructuur vastgelegd. De bij vaststelling gehanteerde gegevens zijn vastgelegd in het
bronregister. Voor de beoordeling van een plan blijft de Wgh van toepassing maar dient gebruik te
worden gemaakt van de brongegevens uit het register.
Wettelijk kader industrielawaai
Industrielawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden
blootgesteld aan een hoog niveau van industrielawaai kunnen hier lichamelijke en psychische klachten
door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe een industrieterrein te zoneren, indien het
bestemmingsplan de vestiging van zogenaamde grote lawaaimakers (conform artikel 2.4, Inrichtingen en
Vergunningenbesluit) toestaat (artikel 40 Wgh). Dat betekent dat de maximale geluiduitstraling van het
industrieterrein wordt vastgelegd middels het opnemen van een 50 dB(A)-contour voorkeursgrenswaarde)
in het bestemmingsplan.
Onderzoek/ beoordeling
Verkeerslawaai
De uitbreiding van het recreatieterrein ligt op 310 m afstand van de Schinkeldijk. Bovendien valt deze
bestemming niet onder de noemer geluidsgevoelige functies, zodat de Wet geluidhinder hierop niet van
toepassing is voor wat betreft wegverkeerslawaai ten gevolge van de Schinkeldijk.
Railverkeerslawaai
In de omgeving ligt geen spoorlijn. Bovendien is er geen sprake van een geluidsgevoelige bestemming.
Industrielawaai
Bedrijven(terreinen) kunnen beperkingen opleggen aan nieuwe gevoelige functies in verband met een
geluidzone. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de richtafstanden uit de brochure 'Bedrijven
en milieuzonering' (zie hiervoor paragraaf 4.1.2). In de nabijheid van het plangebied liggen geen
gezoneerde bedrijventerreinen. Bovendien is er geen sprake van een geluidsgevoelige bestemming.
Vanuit oogpunt van industrielawaai zijn er geen beperkingen.
Conclusie
Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling.
4.1.4 Bodem
Wettelijk kader
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het natuurlijk
leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit mee te nemen in
de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit en de Woningwet
stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van verontreinigingen. Indien bij planvorming blijkt dat
(ernstige) verontreinigingen in het plangebied aanwezig zijn, wordt op basis van de aard en omvang van
de verontreiniging én de aard van de ruimtelijke plannen beoordeeld welke gevolgen dit heeft.
Onderzoek/ beoordeling
Het huidige gebruik als grasland is qua gevoeligheid niet anders dan het beoogde gebruik voor
recreatiedoeleinden. De bodem wordt niet geroerd, zodat bodemonderzoek niet noodzakelijk is voor de
beoogde ontwikkeling.
Wanneer in de toekomst grond van de locatie moet worden afgevoerd of ergens anders zal moeten
worden toegepast zal initiatiefnemer de kwaliteit van de vrijkomende grond laten onderzoeken conform
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit of hetgeen is gesteld in het grondstromenbeleid van het
bevoegd gezag.
Conclusie
Er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig met betrekking tot de
voorgenomen bestemmingswijziging in het plangebied.
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4.1.5 Luchtkwaliteit
Wet- en regelgeving
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in
hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen). In de wet zijn onder andere regels
en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood,
koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een
werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de
grenswaarden.
Tabel 4.2: Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer.
stof
jaargemiddelde uurgemiddelde 24-uursgemiddelde Opmerkingen
NO2
40 µg/m3
200 µg/m3
n.v.t.
Uurgemiddelde mag 18x per
jaar worden overschreden
PM2,5
25 µg/m3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
3
PM10
40 µg/m
n.v.t.
50 µg/m
24-uursgemiddelde Mag 35x
per jaar worden
overschreden
De Wet luchtkwaliteit (artikel 5.16, eerste lid, Wm) stelt dat ruimtelijke plannen doorgang kunnen vinden
indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde;
b. de luchtkwaliteit ten gevolge van de plannen (per saldo) verbetert of ten minste gelijk blijft;
c. de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en PM10 en
PM2,5 in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder dan 3%
van de grenswaarde verstaan;
d. het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL).
Verder is er met deze wijziging een wettelijke basis voor een Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit opgesteld.
Luchtkwaliteit en goede ruimtelijke ordening
Naast de bovenstaande bepalingen wordt in de Wet Luchtkwaliteit een relatie gelegd met de Wet
ruimtelijke ordening, in de zin van dat bij een nieuwe ontwikkeling er sprake moet zijn van een “goede
ruimtelijke ordening”. Een dergelijke afweging wordt uiteindelijk gemaakt in samenspraak met de andere
milieuaspecten. Gekeken naar het aspect luchtkwaliteit kan gesteld worden dat de huidige
grenswaarden geen absolute bescherming bieden – ook onder de normen kunnen, vooral bij gevoelige
groepen gezondheidseffecten optreden. In het algemeen geldt voor een goede luchtkwaliteit - hoe verder
van een drukke weg (de belangrijkste bron van luchtvervuiling) hoe beter.
Onderzoek/ beoordeling
Het plan omvat een geringe uitbreiding van een recreatieterrein. Door de omvang van dit project is dit
een project niet in betekenende mate. Aanvullend zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening
de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 bepaald. Ten behoeve hiervan is de NSL
monitoringstool, die behoort bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, geraadpleegd
voor 2020 en het prognosejaar 2030 in de jaargemiddelde achtergrondconcentraties en EC-concentratie
langs de Schinkeldijk. Volgens de NSL monitoringtool is de concentratie NO2, PM10, PM2,5 en
EC-concentratie op de rekenpunten onder de grenswaarden. Geconcludeerd wordt dat de Wlk de
uitvoering van het project niet in de weg staat.
Conclusie
De planontwikkeling valt onder de noemer “kleine projecten”, zodat voor deze planontwikkeling een
luchtonderzoek achterwege kan blijven. Hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer
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(Luchtkwaliteitseisen) staat deze planontwikkeling dan ook niet in de weg.
4.1.6 Externe veiligheid
Wettelijk kader
Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis
mocht gaan tijdens de opslag, productie of het transport van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden
risico's moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de EV worden twee normstellingen gehanteerd:
Het Plaatsgebonden risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor burgers.
Het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van
calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR:
rond inrichtingen, waarin opslag/verwerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
Risico's verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht in de diverse
risicoatlassen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is opgenomen dat voor iedere
toename van het GR een verantwoordingsplicht geldt, ook als de verandering geen overschrijding van de
norm veroorzaakt.
Onderzoek/ beoordeling
Voor Externe Veiligheid is een aantal bronnen van belang, namelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen via
de weg, het spoor of het water, het transport door ondergrondse leidingen en de opslag van gevaarlijke
stoffen.
Transport gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de modaliteiten binnenwater, spoor, weg en door buisleidingen.
Indien een bestemming is gepland binnen het invloedsgebied van de transportas dient de toename van
het GR berekend te worden en afhankelijk van de uitkomst van de berekening dient een verantwoording
GR te worden opgesteld.
Op 1 april 2015 is het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, weg en het spoor in
werking getreden. Met de invoering van het Basisnet beoogt het Rijk een evenwicht tot stand te brengen
tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en externe veiligheid.
Transport over water
Er ligt in de omgeving van het plangebied geen hoofdvaarweg, waarover transport van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt. Er is geen beperking voor het plangebied.
Transport over spoor
Er ligt binnen een zone van 200 meter van het plangebied geen spoorbaan, waarover transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Er is geen beperking voor het plangebied.
Wegtransport
Er liggen binnen een zone van 200 meter geen rijks- en/of provinciale wegen. Er is geen beperking voor
het plangebied.
Transport per buisleiding
Voor zoneringsafstanden van hogedruk gasleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen.
Hierbij dient te worden uitgegaan van de risicoafstanden zoals aangegeven in het Besluit. Er ligt in de
nabijheid van het plangebied geen hoge druk aardgasleiding waarvan de PR en/of GR contour reikt tot
het plangebied. Er zijn voor wat betreft het transport door buisleidingen geen beperkingen voor de
ontwikkeling.
Inrichtingen
Binnen de 10-6 contour van een risicovolle inrichting mogen geen kwetsbare bestemmingen geplaatst
worden. Indien een bestemming is gepland binnen het invloedsgebied van de EV relevante inrichtingen
dient de toename van het GR berekend te worden en afhankelijk van de uitkomst van de berekening
dient een verantwoording GR te worden opgesteld. In de nabijheid van het plangebied zijn geen
EV-relevante inrichtingen gevestigd, zodat het GR hier geen belemmering vormt.
Risicokaart
De Risicokaart geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de kaart staan meerdere
soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of
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verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn afkomstig van gemeenten, waterschappen,
provincie en de rijksoverheid. Uit de Signaleringskaart EV (figuur 5) blijkt dat er in de directe omgeving
van het plangebied geen potentiële risicobronnen aanwezig zijn.

Figuur 5: Uitsnede Signaleringskaart EV. Plangebied zwart omlijnd.
Niet gesprongen explosieven
Uit ervaring blijkt dat circa 10 tot 15% van de gebruikte Conventionele Explosieven (CE) uit WOll tijd niet
functioneerde en als blindganger in de bodem is achtergebleven. Een blindganger vormt een wezenlijk
risico tijdens grondroerende werkzaamheden.
In 2018 is historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van CE voor het grondgebied van
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hieruit blijkt dat het plangebied onverdacht is voor wat betreft het
voorkomen van CE. Verder onderzoek naar CE is niet noodzakelijk. Hoewel er geen indicaties zijn voor
de aanwezigheid van CE, kan niet met zekerheid worden gesteld dat die er niet zijn. Als men bij
graafwerk stuit op een verdacht object, zijn passende maatregelen nodig.
Conclusie
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die in de directe omgeving aanwezig zijn in het geval er
iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De
daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. Vanuit spoor-, vaarwegen, wegtransport,
buisleidingen en inrichtingen gelden geen beperkingen voor het plangebied.

4.2

Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één van de
sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het
ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen in het
ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Een Watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het
betreffende gebied. Doel van de watertoets is de relatie tussen planvorming op het gebied van de
ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.

20

Ruimtelijke onderbouwing

omgevingsvergunning Naturistencamping De Bessenhof, Schinkeldijk 42a

4.2.1 Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor elk
ruimtelijk plan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over de effecten van de bouwmogelijkheden
op het waterbeheer. De waterbeheerder voert de Watertoets uit. De Watertoets heeft als doel het
voorkomen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met duurzaam
waterbeheer. De opmerkingen van de waterbeheerder worden verwerkt in deze waterparagraaf.
Taken en bevoegdheden van Rijnland als waterbeheerder
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in het plangebied het bevoegd gezag voor het beheer van
waterkeringen, oppervlaktewater en (ondiep) grondwater. De drie hoofddoelen van dit beheer zijn
veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat
de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk
toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem
goed in te richten en te beheren. Daarbij wil Rijnland dat watergangen en kunstwerken zoals gemalen
op orde en toekomstvast worden gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering.
Rijnlands taken en bevoegdheden op het gebied van gezond water betreffen het zuiveren van afvalwater
en het reguleren van lozingen op oppervlaktewater. Europese regelgeving (de Kaderrichtlijn Water) is
hierbij kaderstellend. Het voorkómen van verontreiniging en een goede inrichting van oppervlaktewateren
dragen in belangrijke mate bij aan gezond water. Met het oog op het zuiveren van afvalwater beheert
Rijnland rioolgemalen, persleidingen en zuiveringsinstallaties. Aan de hand van het Waterbeheersplan
werkt Rijnland aan zijn ambities. In het proces van ruimtelijke planvorming heeft Rijnland een
adviserende rol. In de uitvoerings- en beheersfase van ruimtelijke plannen heeft Rijnland een
regelgevende rol.
Keur en uitvoeringsregels
Op grond van de Waterwet is Rijnland als waterschap bevoegd via een eigen verordening, de Keur,
regels te stellen aan handelingen die het watersysteem beïnvloeden. Denk hierbij aan handelingen in of
nabij:
waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden),
watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken),
andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen),
de bodem van kwelgevoelige gebieden,
maar ook aan:
onttrekken en lozen van grondwater,
Het aanbrengen van verhard oppervlak.
De Keur vermeldt expliciet welke handelingen vergunningplichtig zijn en welke aan algemene regels of
aan de zorgplicht moeten voldoen. Wie bijvoorbeeld op een waterkering wil bouwen, moet een
watervergunning aanvragen bij Rijnland (én een omgevingsvergunning bij de gemeente). In de
uitvoeringsregels die bij de Keur horen is dit nader uitgewerkt. De regels zijn te vinden op
www.rijnland.net/regels.
Riolering en afkoppelen
Voor zover het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is het van belang dat er met
Rijnland afstemming plaatsvindt over het omgaan met afvalwater en hemelwater. Overeenkomstig het
rijksbeleid gaat Rijnland uit van een voorkeursvolgorde voor de omgang met deze waterstromen. Deze
houdt in dat allereerst geprobeerd moet worden het ontstaan van (verontreinigd) afvalwater te voorkomen,
bijvoorbeeld door het toepassen van niet uitlogende bouwmaterialen en het vermijden van vervuilende
activiteiten op straat zoals auto's wassen en chemische onkruidbestrijding. Vervolgens is het streven
vuil water te scheiden van schoon water, bijvoorbeeld door het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van
gemengde rioolstelsels. De laatste stap in de voorkeursvolgorde is het zuiveren van het afvalwater. De
doelmatigheid daarvan wordt vergroot door het scheiden van de schone en de vuile stromen. De
gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP), waarin de uiteindelijke afweging wordt gemaakt en waarbij doelmatigheid van de
oplossing centraal staat.
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4.2.2 Waterhuishouding
Tempelpolder
Het plangebied ligt in de Tempelpolder. De polder heeft een landbouwfunctie. Door bodemdaling neemt
de kwel en het opbarsten van de bodem toe. Op termijn heeft dit invloed op de landbouwfunctie. Het
hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en
Bodegraven-Reeuwijk voeren samen een onderzoek uit naar de bodemdaling en opbarsting in de polder.
De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven van de mate waarin opbarsting een knelpunt voor
het landgebruik kan opleveren.
Veiligheid en waterkeringen
In het plangebied liggen geen (regionale) waterkeringen. Evenmin ligt het plangebied in een
beschermingszone. Er zijn geen beperkingen voor het plangebied.
Oppervlaktewater
Op de Legger van het oppervlaktewatersysteem maakt het water aan de zuidzijde van het plangebied
onderdeel uit van overig oppervlaktewater. Verder wordt het plangebied gescheiden door een
hoofdwatergang met een beschermingszone van 5 m. In het plangebied vindt geen bebouwing plaats.
Een uitsnede van de legger is opgenomen in figuur 6. Er zijn geen beperkingen voor het plangebied.

Figuur 6: Uitsnede Legger oppervlaktewater 2018. Plangebied geel gestippeld omlijnd.
Toekomstige situatie
Het plangebied is in gebruik als grasland. Het bestemmingsvlak wijzigt naar recreatiedoeleinden zonder
bebouwing. Er worden voorts geen sloten gedempt, zodat het realiseren van vervangend water niet nodig
is.
Conclusie
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen deze planontwikkeling.
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4.3

Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen en in 1998 door Nederland geratificeerd.
Doelstelling van het verdrag is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als gevolg
van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed
meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen.
In het verdrag van Malta wordt gesteld dat archeologie van wezenlijk belang is voor de geschiedschrijving
van de mensheid. Het verdrag is erop gericht deze waarden voor de toekomst te behouden. De
gehanteerde uitgangspunten zijn:
archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ);
in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden;
de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.
Het verdrag is geïmplementeerd in de nieuwe Erfgoedwet die per 1 juli 2016 in werking is getreden.
Deze wet is in de plaats gekomen van 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed. De
gemeenten zijn verplicht om bij het vaststellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met eventueel
aanwezige archeologische waarden.
4.3.1 Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland
In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (provincie Zuid-Holland) is het gebied niet specifiek
aangeduid. Er is onderscheid gemaakt in drie kleuren categorieën (drie tinten bruin). De toekenning van
een (zeer) grote, redelijke of lage kans op sporen (kleuren donker-, middel- en lichtbruin) heeft
betrekking op de relatieve dichtheid van archeologische vondsten die in een bepaald gebied verwacht
wordt. De witte gebieden hebben een lage trefkans. De plankaart laat zien dat in het gebied geen
trefkans op archeologische sporen is.
4.3.2 Gemeentelijke beleidsnota archeologie
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het rapport “Bewoning en ontginning rondom Rijn en Wiericke”
opgesteld. Dit rapport met bijbehorende vier kaartbijlagen heeft de gemeenteraad op 4 juli 2012
vastgesteld en dient als uitgangspunt voor de nog op te stellen ruimtelijke plannen. Naast deze
documenten staan bepalingen aangaande archeologie in de Kadernota Erfgoed welke eveneens op 4 juli
2012 is vastgesteld door de gemeenteraad.
Op de gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart heeft het plangebied de aanduiding
"medebestemming te Verwachten Archeologische Waarden VAW 3" (figuur 7). Voor deze gronden is
een omgevingsvergunning vereist bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv en plangebied groter dan
25.000 m². In het plangebied vinden geen grondingrepen plaats. Voorts is het plangebied vele malen
kleiner dan 25.000 m². Een onderzoek naar archeologie kan dan ook achterwege worden gelaten.
Indien bij de uitvoering van toekomstige werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten
bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Conclusie
Het initiatief tast de archeologische waarden niet aan, zodat er vanuit dit gezichtspunt geen beperkingen
worden gesteld aan deze planontwikkeling. Hiermee is dit onderdeel van het bestemmingsplan
uitvoerbaar ten aanzien van archeologie.
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Figuur 7: Uitsnede gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart 2012. Plangebied geel omlijnd.
4.3.3 Cultuurhistorie en monumenten
Met ingang van 1 januari 2012 is het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden.
Het voorstel tot wijziging is een uitvloeisel van de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo)
uit 2009. Op basis van artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a Bro moeten naast de in de grond aanwezige
of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij het vaststellen
van bestemmingsplannen. In het plangebied staat geen bebouwing. Cultuurhistorische waarden worden
in en rondom het gebied niet aangetast.
Conclusie
Het initiatief tast de cultuurhistorische waarden niet aan, zodat er vanuit dit gezichtspunt geen
beperkingen worden gesteld aan deze bestemmingswijziging.

4.4

Flora en fauna

Wettelijk kader
Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten: de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Doelen van de Wet
natuurbescherming zijn het beschermen en ontwikkelen van de natuur, het behouden en herstellen van
biologische diversiteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het
verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle
landschappen. De Wet Natuurbescherming zorgt voor bescherming van gebieden, diersoorten,
plantensoorten en bossen. In de wet blijft de bescherming van Natura 2000-gebieden vrijwel hetzelfde.
De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten is komen te vervallen. Wel kunnen provincies
ervoor kiezen om deze gebieden alsnog te beschermen via het provinciale beleid. De provincie voegt dan
gebieden toe aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of wijst ze aan als bijzonder provinciaal
natuurgebied of -landschap.
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Onderzoek/ beoordeling
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de Wet
natuurbescherming (Wnb). Het dichtstbijzijnde gebied dat is beschermd in het kader van de Wnb betreft
het Natura 2000-gebied “Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein”. Dit beschermde gebied ligt op
ongeveer 2,5 km afstand. Het Natura2000-gebied 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck' ligt op 5 km
afstand (figuur 8). Gelet op de relatief grote afstand worden geen (significante) effecten verwacht op deze
Natura2000-gebieden. Daarom is een Habitattoets achterwege gelaten.
Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van Natuurnetwerk Nederland (NNN) van de provincie
Zuid-Holland, Het dichtstbijzijnde gebied ligt 290 m ten zuiden hiervan (figuur 8). Direct ten zuiden van
het plangebied ligt een belangrijk weidevogelgebied. Deze functiewijziging heeft nadelige gevolgen,
omdat daar geen bebouwing wordt gerealiseerd.

Figuur 8: NNN in de directe omgeving van het plangebied (plangebied met een rode stip aangeduid).
4.4.1 Stikstofdepositie
Natura2000-gebieden kunnen gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Het Natura2000-gebied 'Broekvelden,
Vettenbroek & Polder Stein' ligt op circa 2,5 km ten noordoosten van het plangebied. Dit gebied is
momenteel nog niet stikstofgevoelig, maar wordt mogelijk binnenkort wel aangewezen als
stikstofgevoelig gebied. Dit deelgebied ligt op circa 6 km afstand. Het op 5 km gelegen
Natura2000-gebied 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck' is wel een stikstofrelevant habitatgebied.
Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden onder de Wet
natuurbescherming (dat ook geldt onder de in te voeren Omgevingswet in juli 2022). De Wsn bevat
onder andere de resultaatsverplichting om stapsgewijs de stikstofbelasting op stikstofgevoelige
habitattypes in de Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen. Hiertoe zijn een
drietal omgevingswaarden opgenomen in de wet voor 2025, 2030 en 2035.
Voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten geldt een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht. De
vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. De tijdelijke gevolgen
van door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie kunnen daarmee buiten beschouwing worden gelaten
bij de natuurvergunning.
Er is alleen sprake van een bestemmingswijziging naar recreatiedoeleinden zonder dat er bebouwing
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wordt toegevoegd. In de gebruiksfase is er geen sprake van toename van stikstofdepositie. Ten opzichte
van de bestaande situatie is er voorts geen sprake van verkeersaantrekkende werking. Het aspect
stikstofdepositie vormt voor het bestemmingsplan geen belemmering. Kort samengevat:
Op de planlocatie is géén regelgeving met betrekking tot Natura 2000 van toepassing.
Met betrekking tot stikstofdepositie zijn er geen effecten te verwachten.
Het plangebied vormt géén onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.
4.4.2 Effect vergunnen activiteiten
Onderhavig initiatief voorziet in een vervolgfunctie van grasland naar recreatieterrein. De functiewijziging
gaat niet gepaard met bouwactiviteiten. Evenmin vinden er grondingrepen plaats. Er vinden voorts geen
kap- of snoeiwerkzaamheden plaats van groen. De kans is dan ook nihil dat de voorgenomen activiteit
een schadelijk effect heeft op beschermde soorten. Dit maakt dat hier geen te beschermen ecologische
waarden verwacht worden. Om deze reden wordt vanuit een goede ruimtelijke ordening nader onderzoek
niet noodzakelijk geacht.
Algemene zorgplicht
De Wet natuurbescherming bepaalt dat eenieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen
voor flora of fauna veroorzaakt, verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan
worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan
maken. Wanneer er toch beschermde soorten worden gevonden, dan zal hiervoor tijdig ontheffing
worden aangevraagd.
Conclusie
Gelet op het vorenstaande kan worden geconcludeerd er vanuit de gebiedsbescherming en
soortenbescherming geen belemmeringen bestaan tegen deze planontwikkeling.
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Hoofdstuk 5
5.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

De gemeente en initiatiefnemer/exploitant hebben over de economische uitvoerbaarheid van het plan
overleg gehad. De planontwikkeling zal in overeenstemming zijn met provinciale, regionale en
gemeentelijke uitgangspunten. De afspraken zijn vastgelegd in een tussen de gemeente en
initiatiefnemer/ exploitant gesloten overeenkomst, waarin planschade is geregeld. Hiermee is het
kostenverhaal voor de ontwikkeling verzekerd en is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast te
stellen. Er zijn ook geen overige redenen als bedoeld in artikel 6.12 Wro, om een exploitatieplan vast te
stellen. De economische uitvoerbaarheid is door initiatiefnemer voldoende aangetoond.

5.2

Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt het
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bodegraven-Reeuwijk toegezonden aan een aantal
adviesinstanties. De resultaten worden verwerkt in een Nota van beantwoording vooroverleg.

5.3

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Deze planontwikkeling wordt meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
Bodegraven-Reeuwijk. Het ontwerpbestemmingsplan zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken
ter inzage worden gelegd. Eenieder kan hiertegen een zienswijze indienen. Vervolgens zal het
vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende de termijn van
tervisielegging kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
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