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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding  

Strand Horst is een (dag)recreatiegebied, dat volop in ontwikkeling is en voor een groot achterland 

voorziet in recreatievoorzieningen. Het geldende bestemmingsplan 'Strand Horst' dateert uit 2008 en 

biedt geen actueel juridische planologische kader meer voor de gewenste activiteiten. In dit kader 

heeft de gemeente in 2013 een visie voor het gebied opgesteld. Deze visie is verder vertaald naar een 

masterplan. De raad van de gemeente Ermelo heeft op 26 mei 2016 ingestemd met dit masterplan.  

 

Inmiddels werkt de gemeente al geruime tijd aan een nieuw bestemmingsplan voor Strand Horst. In 

dit nieuwe bestemmingsplan wordt niet alleen de feitelijke legale situatie opnieuw bestemd, maar 

wordt ook een aantal nieuwe ontwikkelingen planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestem-

mingsplan heeft in september 2017 ter inzage gelegen. 

Uit een tweetal ingediende zienswijzen en een aanvullende voortoets op dit ontwerpbestemmings-

plan bleek – in afwijking van eerdere inzichten – dat het (bij een ongewijzigd ontwerpbestemmings-

plan) nodig is een MER op te stellen. Deze m.e.r.-plicht zou in ieder geval volgen uit ‘het niet op 

voorhand kunnen uitsluiten van significant negatieve effecten’ op het aangrenzende natura-2000 

gebied Veluwerandmeren. Op de wijze waarop de toegestane activiteiten nu zijn vertaald in het ont-

werpbestemmingsplan van 2017 kan niet op voorhand uitgesloten worden dat er ook drempelwaar-

den uit het Besluit m.e.r. overschreden.  

 

A a n p a s s e n  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n   

Naar aanleiding van de zienswijzen en de aanvullende voortoets heeft de gemeente besloten de mo-

gelijkheden die in het ontwerpbestemmingsplan 2017 zijn opgenomen nogmaals goed tegen het licht 

te houden. In het ontwerpbestemmingsplan 2017 zijn namelijk verschillenden onderdelen onderge-

bracht in flexibiliteitsbepalingen. Op deze wijze wordt in het bestemmingsplan ruimte geboden aan 

de verschillende ondernemers in het gebied om gedurende de planperiode hun bedrijf en het gebied 

verder te ontwikkelen tot een duurzaam en attractief recreatiegebied. Planologisch betekent dit dat 

er ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die mogelijk tot significant negatieve effecten kunnen leiden 

en of tot een toename van aantallen bezoekers leiden die de drempelwaarden uit het besluit m.e.r. 

kunnen overschrijden terwijl dit in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid niet aan de orde zal zijn.  

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en een goede belangenafweging met betrek-

king tot milieu en natuur heeft de gemeente gemeend het voornemen daar waar kan aan te scher-

pen. In hoofdstuk 2 en in het Memo in de bijlagen, is dit op een rijtje gezet.  
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Figuur 1 – Luchtfoto plangebied (bron: ontwerp bestemmingsplan Strand Horst) 

1.2 M.e.r  

De plan-m.e.r. is bedoeld om bij de voorbereiding van het bestemmingsplan de verwachte milieuef-

fecten, die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen. Hiermee dient het milieube-

lang een volwaardige plaats in de besluitvorming te krijgen.  

 

Een plan-m.e.r. is noodzakelijk voor: 

- Plannen die kaderstellend zijn voor mogelijke toekomstige m.e.r.(beoordelings)plichtige activi-

teiten en/of;  

- Plannen waarvoor een passende beoordeling is vereist op grond van de Wet natuurbescher-

ming. 

Dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is niet kaderstellend voor mogelijk toekomstige m.e.r.-

(beoordelings)plichtige activiteiten. Daarmee is het opstellen van een planMER op grond hiervan niet 

noodzakelijk. Relevant is de categorie D.10 uit het Besluit m.e.r. In die categorie gaat het over grote 

(dag)recreatieve voorzieningen, themaparken en jachthavens.  

Het bestemmingsplan wordt zowel in kolom 3 als in kolom 4 van het besluit m.e.r. genoemd.  
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Is er na een bestemmingsplan geen m.e.r.(beoordelings)plichtig besluit meer nodig dan is er sprake 

van een bestemmingsplan in kolom 4 (besluiten). De beoogde activiteiten op Strand Horst zijn activi-

teiten die niet in de C of D lijst voorkomen van het besluit m.e.r. Het bestemmingsplan is dus niet 

kaderstellend voor een later te nemen m.e.r. beoordelingsplichtige activiteit. Het bestemmingsplan 

valt daarmee onder kolom 4 ( besluit) en is daarmee m.e.r.beoordelingsplichtig indien het de grens-

waarden overschrijdt opgenomen in kolom 2.  

 

 

 

De ontwikkelingen zoals voorgestaan in het bestemmingsplan kunnen eveneens mogelijk significant 

negatieve effecten hebben op een of meerdere Natura 2000-gebieden (gelegen binnen of buiten de 

gemeente). Voor het bestemmingsplan zal dan ook een passende beoordeling in het kader van de 

Wet Natuurbescherming moeten worden uitgevoerd. 

Op grond hiervan is het bestemmingsplan Plan-m.e.r. plichtig.  

1.3 Begrippen  

In deze notitie worden de volgende begrippen gehanteerd: 

- m.e.r.: milieueffectrapportage, de procedure; 

- m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r): de m.e.r.-procedure voor plannen die een kader stellen voor 

m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten. Hiervoor geldt altijd de uitgebreide procedure; 

- m.e.r. voor besluiten (Besluit m.e.r): procedure voor besluiten die bij de wet m.e.r.-plichtig zijn, 

afhankelijk van het project en de ligging is een beperkte of uitgebreide procedure aan de orde; 
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- MER: milieueffectrapport (het rapport). 

1.4 Doel Notitie Reikwijdte en detailniveau  

Voordat een planMER wordt opgesteld ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan moet kennis 

worden gegeven van dit voornemen om een planMER op te stellen. Hiervoor is deze Notitie Reikwijd-

te en Detailniveau opgesteld. Deze notitie is weliswaar vormvrij, maar dient voldoende informatie te 

bevatten zodat de adviseurs en belanghebbenden redelijkerwijs begrijpen wat de inhoud en de opzet 

van het op te stellen MER gaat worden. 

1.5 Procedure  

Voor het bestemmingsplan geldt de volgenden procedure:  

1. openbare kennisgeving van het voornemen en de ter inzage legging van deze Notitie 

reikwijdte en detailniveau door het bevoegd gezag; 

2. raadpleging van wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen over reikwijdte en de-

tail-niveau; 

3. verplicht de mogelijkheid bieden om zienswijzen te laten indienen op het voornemen; 

4. indien gewenst vrijwillig advies inwinnen bij de Commissie-m.e.r. De gemeente heeft er-

voor gekozen in dit stadium geen advies te vragen aan de Commissie-m.e.r.  

5. opstellen planMER; 

6. openbare kennisgeving van het ter inzage leggen van het planMER gelijktijdig met het 

ontwerpbestemmingsplan om de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen en het 

planMER en bestemmingsplan toezenden aan wettelijke adviseurs en de Commissie-

m.e.r.; 

7. vrijwel direct na de afloop van de ter inzage legging zal de Commissie-m.e.r. het toetsings-

advies aanleveren; 

8. bekendmaking en mededeling van de vaststelling van het plan en de verantwoordings-

plicht hoe daarbij het MER is betrokken; 

9. evaluatie. 

 

De voorliggende notitie zal een rol vervullen in de stappen 1, 2 en 3. Een ieder kan op deze wijze een 

zienswijze indienen op het voornemen. Tevens wordt de notitie voorgelegd aan de wettelijke advi-

seurs en de te raadplegen bestuursorganen. 

 

1.6 Inspraak en advisering 

COMMISSIE M.E.R. 

Het bevoegd gezag publiceert, na goedkeuring, het planMER samen met het ontwerpbestemmings-

plan en legt deze stukken zes weken ter inzage. Een ieder kan in deze periode een reactie geven op 

het planMER en het ontwerpbestemmingsplan. Het bevoegd gezag neemt de reacties in de verdere 

bestemmingsplanprocedure mee. 
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De in het kader van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau benaderde betrokken bestuurlijke partij-

en en adviseurs worden apart aangeschreven voor een reactie op het planMER. 

 

De Commissie-m.e.r. is een onafhankelijk adviserende organisatie en heeft formeel in de uitgebreide 

procedures (plan-m.e.r.) een toetsende en adviserende rol als het gaat om plannen.  

Het is niet verplicht de Commissie-m.e.r. te laten adviseren over de Notitie Reikwijdte en Detailni-

veau. Zoals aangegeven in paragraaf 1.5 onder punt 4 is hiervoor dan ook niet gekozen, omdat het 

ontwerpbestemmingsplan en de uitgevoerde onderzoeken voldoende inzicht geven in de onder-

zoeksopgave, zodat een richtlijnen advies van de commissie niet meer inzicht zal geven. De Commis-

sie-m.e.r. moet het planMER wel toetsen. De Commissie-m.e.r. zal in stap 7 worden aangeschreven 

met het verzoek het MER voor het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst te toetsen. 
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2 Het voornemen  

2.1 Bestaande situatie  

Strand Horst is onderdeel van het project Nulde-Horst. Nulde-Horst is een recreatieproject dat eind 

jaren '60, bij de aanleg van de A28, is gerealiseerd. In een vrij smalle strook tussen de snelweg en het 

Veluwerandmeer werden zowel bij Nulde als bij Horst verschillende stranden aangelegd. Bij de 

stranden kwamen parkeergelegenheden en toiletgebouwen zodat de grote stroom bezoekers op een 

verantwoorde wijze kon worden ontvangen. Groenstroken en bosschages zorgden voor landschap-

pelijke inpassing en rugdekking. Met de komst van een hotel en jachthaven bij Strand Nulde en een 

jachthaven bij Strand Horst kwamen er belangrijke accenten in het gebied.  

  

Strand Horst bestaat uit verschillende zandstranden en ligweiden. Naast de stranden en ligweiden 

biedt Strand Horst een scala aan activiteiten, waaronder fietsen, surfen, kitesurfen, paintballen en 

Pitch&Putt Golf. Door de gunstige ligging en het ondiepe water van het aangrenzende Wolderwijd is 

Strand Horst één van de beste surf- en kitesurflocaties van Nederland. In het zuiden van Strand Horst 

is een botenhelling aanwezig waar men boten te water kan laten gaan. Daarnaast heeft Strand Horst 

een jachthaven en restaurants en kan met een pontje (fiets- en voetgangers) de oversteek naar Zee-

wolde worden gemaakt. Overnachten op Strand Horst kan bij het vakantiepark Aquahorst of bij het 

Surfhostel van de Telstar Surfclub. De volgende afbeelding toont de huidige situatie van Strand Horst. 

 

 

Figuur 2 – Bestaande situatie (Bron: ontwerpbestemmingsplan Strand Horst) 

 



 

  
24 juli 2018 
 

9 

 

Figuur 3 – Plangebied (ontwerpbestemmingsplan 2017) (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

2.2 Voorgenomen activiteiten  

 

Als bijlage is een memo opgenomen waarin het vigerend planologisch en feitelijk gebruik per activi-

teit is beschreven. Tevens is aangegeven wat de mogelijkheden zijn in het inmiddels opgestelde ont-

werp. Vervolgens is onder het kopje ‘aangepast voornemen’ aangegeven op welke punten het 

ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. Dat aangepaste voornemen vormt de basis voor de 

milieutoetsing in het planMER. Het aangepaste voornemen is in het memo vetgedrukt en cursief 

weergegeven. 
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3 Reikwijdte en detailniveau 

3.1 Plangebied, onderzoeksgebied en planperiode 

Het plangebied is in hoofdstuk twee beschreven. Het onderzoeksgebied kan, afhankelijk van het te 

onderzoeken milieuthema, een andere zijn. Het onderzoeksgebied is namelijk het gebied waar moge-

lijk effecten kunnen optreden als gevolg van de activiteiten die het bestemmingsplan Strand Horst 

mogelijk kan maken. De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de reikwijdte van de mili-

eueffecten en is dus afhankelijk van het specifieke milieuthema. De omvang van het studiegebied 

wordt daarom per milieuthema bepaald.  

Voor de planperiode wordt 10 jaar gehanteerd. Het zichtjaar is daarmee 2028. 

 

3.2 Referentiesituatie  

 

De referentiesituatie wordt opgesteld om de milieueffecten van het voornemen en de mogelijke 

alternatieven te kunnen beoordelen en vergelijken. 

 

De referentie situatie bestaat uit: 

 

a. de huidige situatie; 

Hierbij gaat het om de huidige, feitelijke situatie, uitgezonderd illegale activiteiten. Hieronder 

vallen de bestaande activiteiten en vergunde activiteiten; 

 

b. autonome ontwikkeling; 

De autonome ontwikkeling is de ontwikkeling die zeker plaats zal vinden binnen de bestaan-

de mogelijkheden en geldende wet- en regelgeving en betreffen ontwikkelingen waarover 

een besluit is genomen. Dit betreffen de vergunde activiteiten of activiteiten waarvoor een 

bestemmingsplan is opgesteld waarvan met enige zekerheid kan worden aangegeven dat 

deze op korte termijn gerealiseerd zijn. Tevens kunnen autonome ontwikkelingen buiten het 

plangebied van invloed zijn op de mogelijke effecten (cumulatie). 

 

Hoofdstuk 2 en de bijbehorende memo, opgenomen in de bijlagen, gaan in op de huidige situatie.  

De autonome ontwikkelingen betreffen ontwikkelingen die in het plangebied zullen plaatsvinden, ook 

als de voorgenomen activiteiten niet worden uitgevoerd. Dit betreffen activiteiten die plaatvinden 

binnen de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2 en 

de bijbehorende memo die is opgenomen in de bijlagen.  
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Op dit moment zijn er in de nabijheid van het plangebied geen concrete ontwikkelingen voorzien 

waarover een besluit is genomen die relevant zijn voor het in beeld brengen van eventuele cumula-

tieve effecten.  

 

In het rapport Ruimte voor grootschalige opwekking van duurzame energie wordt gesproken over 

het mogelijk plaatsen van zeven windmolens langs de A28. Vooralsnog heeft de gemeente haar pla-

nologische medewerking hieraan niet verleend. Ook is er nog geen zicht op wanneer dit gaat gebeu-

ren. Mocht de besluitvorming omtrent dit project in een stroomversnelling geraken dan zal gekeken 

worden hoe dit project als autonome ontwikkeling wordt meegenomen bij het onderzoek, indien er 

al sprake zou zijn van cumulatie met de activiteiten op Strand Horst.  

3.3 Voornemen en alternatieven  

 

Het geldende bestemmingsplan voor Strand Horst dateert uit 2008. In de loop der jaren bleek dat 

bestemmingsplan onvoldoende antwoord te geven op de wensen en ideeën van ondernemers en 

gebruikers van Strand Horst.  

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is voor de ontwikkeling van Strand Horst in 2013 een visie 

voor het gebied opgesteld. Deze visie is vervolgens verder vertaald naar een masterplan. Het mas-

terplan staat op haar beurt weer model voor het bestemmingsplan.  

 

Op grond van de Wet milieubeheer moet in het planMER ook "een beschrijving van de gevolgen voor 

het milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen 

hebben" worden opgenomen.  

 

Het uitgangspunt van het voornemen is dat alle mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, wor-

den gebruikt; ook de mogelijkheden die op grond van afwijkingen en wijzigingen zijn toegestaan.  

 

De belangrijkste verwachtte ontwikkelingen zijn:  

- het toestaan van tijdelijke en definitieve verblijfsrecreatie (lodges) bij het Surf centre; 

- een botenloods en drijvende recreatieverblijven in de jachthaven; 

- het toestaan van verblijfsrecreatie (in de vorm van recreatieappartementen) boven Wok Inn en 

Bellini’s; 

- het toestaan van een bedrijfswoning bij Pitch en Putt, Wok Inn en Bellini’s; 

- de realisatie van een hotel, wellness, horeca en ondergeschikte detailhandel; 

- een evenementenhal ten behoeve van congres, evenementen, ondergeschikte horeca en pu-

blieksaantrekkelijke dagrecreatie (waaronder een indoorspeelparadijs); 

- het toestaan van verblijfsrecreatie (bed and breakfast) op de eerste verdieping van het hoofd-

gebouw nabij de Pitch en Putt; 

- een klimtoren en de mogelijkheid om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het 

marktsegment; 

- natuurontwikkeling bij het Groen Kruispunt; 
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- het realiseren van steigers 

 

In hoofdstuk 2 is aangegeven hoe de mogelijkheden voor de verschillende activiteiten worden opge-

nomen in de regels.  

 

Vanwege het concrete voornemen gaan we er van uit dat er redelijkerwijs geen alternatieven zijn op 

te formuleren.  Óf, dan wel voordat er alternatieven voor het voornemen worden uitgewerkt, is het 

wenselijk om inzicht te krijgen in de milieueffecten van het aangepaste voornemen middels een re-

presentatieve invulling in de maximale vorm.  

Per milieuthema wordt bekeken wat het effect is bij een maximale representatieve invulling. Op basis 

van die uitkomsten zal vervolgens worden bepaald waar sturing of aanscherping van de ontwikke-

lingsmogelijkheden in het bestemmingsplan nodig is om onwenselijke milieueffecten te voorkomen 

of te beperken.  

Indien aan de orde dan worden de alternatieven op de volgende manier uitgewerkt: 

1. De milieueffecten van het voornemen (Hoofdstuk 2) worden in beeld gebracht. 

2. Op basis van de milieueffecten van het voornemen wordt bepaald waar sturing van de 

ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan nodig is om niet wense-

lijke milieueffecten te voorkomen of te beperken. 

3. In overleg tussen de gemeente en adviseurs wordt bepaald welke sturing van de ontwik-

kelingsmogelijkheden mogelijk en wenselijk is. 

4. Op basis hiervan wordt besloten of er een of meer alternatieven worden uitgewerkt, 

waarbij niet wenselijke milieueffecten van het voornemen worden voorkomen of worden 

beperkt. Vervolgens worden de milieueffecten van het alternatief of de alternatieven be-

paald. 

3.4 Passende beoordeling/ natuur  

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, zijn plannen die op grond van de Wet natuurbescherming een pas-

sende beoordeling nodig hebben m.e.r.-plichtig. Een passende beoordeling is aan de orde indien één 

of meerdere activiteiten die in een plan worden voorzien, significante gevolgen kunnen hebben voor 

een Natura 2000-gebied.  Het bestemmingsplan staat activiteiten toe die mogelijk significant negatie-

ve gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebied . In het kader van de wet Natuurbescherming 

wordt dan ook een passende beoordeling uitgevoerd.  

3.5 Te onderzoeken milieuaspecten/thema’s en beoordelingskader  

De milieueffecten worden vooral op de schaal van de gemeente beoordeeld. Onderwerpen die bij het 

verlenen van afzonderlijke (omgevings)vergunningen worden beoordeeld, worden niet in het plan-

MER opgenomen.  
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Op basis van het voornemen van de gemeente kunnen verschillende milieueffecten op verschillende 

milieuaspecten worden verwacht. In Tabel 3.2 staat aangegeven op welke aspecten de eventuele 

realisatie van de verschillende activiteiten voor zover nu bekend, effect kunnen hebben (positief of 

negatief).  

Niet alle activiteiten zullen echter effect hebben op de verschillende aspecten. Daarnaast is in het 

kader van het eerdere ontwerpbestemmingsplan al afdoende onderzoek op een aantal aspecten 

verricht. Dit zal in het planMER worden beschreven.  

 

Tabel 3.1 Te onderzoeken milieuaspecten 

Aspecten  

Water  

Bodem  

Natuur  

Landschap en cultuurhistorie  

Verkeer 

Geluidhinder  

Luchtkwaliteit  

Geur 

Gezondheid 

Externe veiligheid 

Duurzaamheid en klimaat 

 

De effectbeoordeling vindt plaats aan de hand van een vijfpuntsschaal. Zie tabel 3.2. De score in de 

tabel wordt indien aan de orde verduidelijkt met kwalitatieve of kwantitatieve criteria. Bijvoorbeeld 

een toename van verkeersintensiteit op alle wegvakken met 10 % wordt gescoord met een --. Bij 

natuur is er bij de uitleg van de score sprake van bijvoorbeeld ernstige aantasting van de natuurlijke 

kenmerken – of licht positief effect op natuurlijke kenmerking +.  

 

Tabel 3.2 Beoordelingsschaal  

score maatlat 

-- duidelijke verslechtering 

- beperkte verslechtering 

0 nauwelijks of geen wijziging 

+ lichte verbetering 

++ duidelijke verbetering 
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Bijlage – MEMO planologische aspecten en aangepast voornemen 
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1 Locatie Telstar 

 

1.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 

 

 

 

In het bestaande bestemmingsplan bestemd voor Dagrecreatie met aanduiding surfcentrum, maxi-

mum oppervlakte en goot- en bouwhoogte.  

 

Dagrecreatie is niet gedefinieerd. Horeca of evenementen zijn niet toegestaan op grond van het be-

stemmingsplan Strand Horst 2006.  

 

In 2014 is een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan en het 

bouwen van een strandpaviljoen. De realisatie van een verblijfsaccommodatie in gebouw De Staart 1 

voor maximaal 45 personen met kiosk en horecafunctie en realisatie van extra opslagruimte ten 

behoeve van surfactiviteiten is in deze omgevingsvergunning meegenomen.  
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‘Het strandpaviljoen richt zich op de verblijfsgasten, op reeds aanwezig strandbezoek en surfers / 

kiters en op surfgerelateerde activiteiten. Tevens is er een uitgifteloket voor snacks en dergelijke. Het 

paviljoen is in de regel open tot circa 22.00 uur en, afhankelijk van de georganiseerde activiteiten, tot 

maximaal 01.00 uur.’ 

Het gebruik is nu feitelijk conform deze verleende omgevingsvergunning. Uit de evenementenver-

gunning blijkt dat er tevens regelmatig feesten worden georganiseerd (niet surfgerelateerd). In hoe-

verre dit planologisch gezien is toegestaan is de vraag. 

 

1.2 Voornemen ontwerp bestemmingsplan 
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Het gebied is bestemd als Recreatie, met aanduidingen ‘specifieke vorm van verblijfsrecreatie – 

groepsaccommodatie, specifieke vorm van verblijfsrecreatie – lodges, horeca, specifieke vorm van 

recreatie – surfcentre, strand, opslag’.  

 

In de bestemming recreatie zijn de gronden bestemd voor dagrecreatie (activiteiten ter ontspanning 

in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij overnachting gebruik van verbrandingsmo-

toren en gebruik van gronden ten behoeve van cross uitdrukkelijk is uitgesloten).  

 

Horeca categorie 1 is toegestaan ter plaatse van de aanduiding horeca. Dit is als volgt gedefinieerd: 

Categorie 1 “lichte horeca” 

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking 

van etenswaren en maaltijden) en daardoor beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen 

deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 

 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

a. - automatiek; 

b. - broodjeszaak; 

c. - cafetaria; 

d. - croissanterie; 

e. - koffiebar; 

f. - lunchroom; 

g. - ijssalon; 

h. - snackbar; 

i. - tearoom; 

j. - traiteur. 

 

1b. Overige lichte horeca 

a. - bistro; 

b. - restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice). 

 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

a. - bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m2; 

b. - restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

 

Er worden maximaal 20 lodges toegestaan ter plaatse van de aanduiding. Surfcentre is niet gedefini-

eerd, opslag is ook niet aan regels gebonden.  

 

In de algemene regels is het volgende opgenomen voor evenementen: 

 

Evenementen, festiviteiten en manifestaties 

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt niet begrepen het gebruiken of het laten gebrui-

ken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifesta-
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ties, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrij-

stelling is vereist en deze is verleend. 

 

Nieuw ten opzichte van het bestaande gebruik 

Nieuw is dat er ook andere horeca-activiteiten dan het strandpaviljoen worden toegestaan. In het 

ontwerpbestemmingsplan is horeca 1 toegestaan, maar het huidige gebruik past hier niet helemaal 

in. Daarnaast biedt de evenementenregeling meer ruimte dan het feitelijke gebruik. Verder worden 

er 20 lodges toegestaan binnen een zoekgebied.  

 

1.3 Aangepast voornemen 

De algemene evenementenregeling zal worden verwijderd. Voor de locatie van Telstar betekent dit 

dat uitsluitend evenementen zijn toegestaan die passen binnen de bestemming Recreatie. Aan ho-

reca 1 zal worden toegevoegd dat ook zaalverhuur voor feesten en partijen is toegestaan.  

 

2. Kiosk 

 

2.1. Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 

 

In het bestaande bestemmingsplan bestemt als Dagrecreatie, aanduiding ‘kiosk +’, bouwvlak, maxi-

mum oppervlak en goot- en bouwhoogte. 

 

Dagrecreatie, niet gedefinieerd. 

 

Kiosken-plus, waar dat op de plankaart met een aanduiding “k+” is aangegeven en met dien verstan-

de dat per aanduiding maximaal één kiosk-plus is toegestaan; 

 

Kiosk-plus 

Een gebouw ten dienste van de dagrecreatie, bestemd voor een horecabedrijf dat tot hoofddoel 

heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als ne-
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venactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken, alsmede voor sanitaire voorzie-

ningen, kleed-en technische ruimten; 

 

Feitelijk bestaand gebruik is het gebruik als sanitaire voorziening en kleedruimte. Het gebouw is een 

stuk kleiner dan toegestaan.  

 

2.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan 

Bouwvlak verkleind naar feitelijk bestaand gebouw. Bestemt als Recreatie met een aanduiding kiosk 

en een bouwvlak. In de bestemming recreatie zijn de gronden bestemd voor dagrecreatie (activiteiten 

ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij overnachting gebruik van 

verbrandingsmotoren en gebruik van gronden ten behoeve van cross uitdrukkelijk is uitgesloten).  

 

Kiosk is als volgt gedefinieerd: een gebouw ten dienste van de (dag)recreatie, bestemd voor een ho-

recabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse be-

reide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken, 

alsmede voor sanitaire voorzieningen, kleed-en technische ruimten.  

 

2.3 Aangepast voornemen 

Geen wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

3. Jachthaven 

 

3.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 

 

In vigerende bestemmingsplan bestemd voor Watersporthaven met aanduidingen voor dienstwonin-

gen en bouwvlakken. Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor een watersporthaven 

met bijbehorende voorzieningen in de vorm van: 
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 botenloodsen en werkplaatsen, verenigingsruimten, een kiosk, alsmede sanitaire en dienst-

ruimten; 

 aanlegsteigers, botenhellingen met daarbij behorende installaties, een bunkerstation, ver-

keerstekens en licht- en andere masten; 

 detailhandel, als ondergeschikte nevenactiviteit binnen de hiervoor genoemde botenloodsen 

en werkplaatsen. 

Ook dagrecreatie is toegestaan en 3 dienstwoningen. 

 

 

Bron: google maps 

 

Het feitelijke gebruik is het gebruik van de gronden als jachthaven. Daarnaast worden de gronden 

recreatief gebruikt voor activiteiten op het strand/gras voor vrijgezellenfeestjes/bedrijfsuitjes etc. 

Deze activiteiten bestaan onder meer uit vliegeren, bamboestieken, beachvolleybal, boogschieten. In 

de jachthaven zijn een botenreparatiebedrijf, een botenspuitbedrijf, een brandstofstation en een 

kitesurfwinkel gevestigd. Verder zijn er sanitaire voorzieningen aanwezig. Er zijn 3 bedrijfswoningen 

aanwezig. Er is nog geen bebouwing aanwezig in het zuidelijke bouwvlak.  
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3.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan 

 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is de jachthaven bestemd als Jachthaven. Binnen deze bestemming 

is een jachthaven (verzameling van vaste ligplaatsen onder gemeenschappelijk beheer waar recreatievaar-

tuigen kunnen liggen met daarbijbehorende voorzieningen) met maximaal 500 ligplaatsen toegestaan. 

Het bestaande aantal ligplaatsen is 500, dus het bestemmingsplan maakt geen uitbreiding van lig-

plaatsen mogelijk. 

Ter plaatse van het bestaande jachthavenkantoor met pompstation zijn havenvoorzieningen (bij een 

jachthaven behorenden voorzieningen zoals werkplaatsen, havenkantoor, afmeervoorzieningen) toege-

staan tot en met milieucategorie 3.1 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Ter plaatse van de bestaande 

botenspuiterij is een spuiterij toegestaan. Het bestaande reparatiebedrijf is niet als zodanig bestemd. 

De kitesurfwinkel is aangeduid als detailhandel en opslag. De bestaande bedrijfswoningen zijn als 

zodanig bestemd.  

 

Nieuw ten opzichte van de bestaande feitelijke situatie 

In het meest zuidelijke bouwvlak waar nu nog geen bebouwing aanwezig is een botenloods toege-

staan. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' is een overkapping 

ten behoeve van maximaal 10% van de bestaande ligplaatsen toegestaan. Ter plaatse van de aandui-

ding 'specifieke vorm van verblijfsrecreatie - drijvende woningen’ zijn maximaal 15 drijvende recrea-

tiewoningen toegestaan op basis van bedrijfsmatige exploitatie.  
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3.3 Aangepast voornemen 

Het bestaande reparatiebedrijf zal worden bestemd. Verder geen wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4. Horeca 

 

4.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 

 

In het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming Horeca met de aanduiding 

‘(fastfood) restaurant en bowlingcenter’ en bouwvlakken. Dienstwoningen zijn niet toegestaan. Het 

gebruik is verder niet beperkt door middel van begrippen of gebruiksregels.  

 

4.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan 
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De gronden zijn bestemd als Horeca met aanduidingen voor bedrijfswoning (1 per horecagelegen-

heid binnen aanduidingsvlak), vakantiewoningen (16 per horecagelegenheid binnen aanduidingsvlak, 

een gebouw dat bestemd is voor recreatief verblijf, niet zijnde permanente bewoning en dat gedurende 

het hele jaar wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden door wisselende personen), maximum oppervlak-

tes, bouwvlakken en dove gevels.  

 

Binnen de bestemming Horeca is horeca in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Horeca-

activiteiten toegestaan:  

 

Categorie 1 “lichte horeca” 

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking 

van etenswaren en maaltijden) en daardoor beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen 

deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

a. - automatiek; 

b. - broodjeszaak; 

c. - cafetaria; 

d. - croissanterie; 

e. - koffiebar; 

f. - lunchroom; 

g. - ijssalon; 

h. - snackbar; 

i. - tearoom; 

j. - traiteur. 

 

1b. Overige lichte horeca 

a. - bistro; 

b. - restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice). 

 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

a. - bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m2; 

b. - restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

 

Categorie 2 “middelzware horeca” 

Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke 

hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

- bar; 

- bierhuis; 

- biljartcentrum; 

- café; 

- proeflokaal; 

- shoarma/grillroom; 
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- zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 

 

 

Het feitelijk bestaand gebruik is het gebruik van de gronden voor 3 (fastfood)restaurants. Volgens de 

gebruikte horeca-indeling zouden deze onder horeca categorie 1c vallen. 

 

Nieuw ten opzichte van de bestaande feitelijke situatie 

In het bouwvlak van de bestaande restaurants (Bellini’s en de wok) worden bedrijfswoningen en va-

kantiewoningen toegestaan. Het bouwvlak is iets verruimd en er mag een bouwlaag worden toege-

voegd. Het bouwvlak van de McDonalds is iets verruimd en het bestemmingsvlak is hier groter 

gemaakt ten behoeve van de McDrive/parkeerplaatsen. Ook is een reclamemast met een bouwhoog-

te van maximaal 17 m toegestaan. Verder is de horecacategorie opgerekt waardoor ook zwaardere 

horeca mogelijk wordt. 

 

4.3 Aangepast voornemen 

Geen aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

5. Cultuur en ontspanning 

 

5.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 
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De gronden zijn bestemd als Dagrecreatie zonder nadere aanduidingen of bouwvlakken.  

 

De gronden zijn feitelijk ingericht gras/maisveld met een rietoever  

 

5.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan 

 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor Cultuur & Ontspanning met bouw-

vlakken. In het noordelijke bouwvlak is een hotel/Leisure toegestaan en in het zuidelijk bouwvlak een 

evenementenhal (een grote multifunctionele hal die geschikt is voor allerlei evenementen, zoals beurzen, 

congressen, popconcerten, (indoor)sportevenementen, rommelmarkten etc. met ondergeschikte horeca 

categorie 1 en 2 en ondergeschikte kantoorruimte). 

 

Onder hotel/Leisure is begrepen: 

1. maximaal twee hotels; 

2. congres- en zalenfaciliteiten; 

3. sportfaciliteiten; 

4. welnessfaciliteiten; 

5. indoor speelparadijs; 

6. ondergeschikte horeca in de categorie 1 en 2 van de Staat van Horeca-activiteiten (zie bijlagen 

bij de regels); 

7. ondergeschikte detailhandel; 

8. ondergeschikte kantoorruimte.  

Het gebouw ten behoeve van hotel/Leisure mag tot 60 m hoog worden gebouwd.  

 

Al deze functies en bebouwing zijn nieuw ten opzichte van de bestaande situatie.  
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5.3 Aangepast voornemen 

Voor openluchtevenementen zal een maximaal bronvermogen worden opgenomen. Daarnaast zal 

lichtuitstraling op het water voorkomen moeten worden. In het bestemmingsplan zal een regeling 

worden opgenomen waarbij maximaal 0,5 lux op de grens van het Natura-2000 gebied Velu-

werandmeren is toegestaan. Tevens zal een lichtplan worden voorgeschreven.  

 

6. Strand 

 

6.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 

 

 

De gronden zijn bestemd als Dagrecreatie.  

 

Feitelijk bestaand gebruik is het gebruik als grasveld/maïsveld/water met rietoever.  

 

6.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de gronden bestemd als Recreatie ten behoeve van dagrecrea-

tie. Het vergroten van het strand is binnen deze bestemming mogelijk. Dit geldt binnen de hele be-

stemming Recreatie. Ook is het verharden van paden niet uitgesloten.  

 

Nieuw ten opzichte van de bestaande feitelijke situatie 

De waterlijn zal moeten worden teruggebracht om het strand te verbreden. De grens van het Natu-

ra2000 gebied Veluwerandmeren ligt gelijk met de waterlijn, dit betekent dat door het vergroten van 

het strand het leefgebied van de beschermde soorten en waterplanten in het water wordt verkleind. 

Daarnaast kunnen alle gronden binnen de bestemming Recreatie worden omgezet naar strand.  

 

6.3 Aangepast voornemen 

De bestaande en gewenste stranden zullen worden aangeduid, daarbuiten is de aanleg van nieuwe 

stranden niet toegestaan. Het verharden van bestaande paden zal vergunningplichtig worden ge-

maakt).  
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7. Outdoor 

 

7.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 

 

In het vigerende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor dagrecreatie  

Er is een bouwvlak opgenomen met een aanduiding kiosk+: een gebouw ten dienste van de dagre-

creatie, bestemd voor een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor 

consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en 

niet-alcoholische dranken, alsmede voor sanitaire voorzieningen, kleed-en technische ruimten.  

 

 

Bron: google maps 

 

Feitelijk gebruik is het gebruik van de gronden ten behoeve van Funindustry: paint-

ball/lasergamen/boogschieten/elektrische quads met horeca ten behoeve van deze activiteiten.  
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7.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan 

 

 

De gronden zijn bestemd als Recreatie met een aanduiding voor een outdoorcentre (intensieve recrea-

tie die plaatsvindt in de openlucht waarbij een crossterrein is uitgesloten. De activiteiten zijn niet gemotori-

seerd (verbrandingsmotor) maar kunnen wel elektrisch zijn) en een bedrijfswoning.  

 

Nieuw ten opzichte van de bestaande feitelijke situatie 

Het bouwvlak is vergroot ten opzichte van bestaand. Verder is in het vigerend plan geen definitie 

opgenomen van ‘dagrecreatie’. De vraag is of het outdoorcentre onder het begrip ‘dagrecreatie’ valt.  

 

7.3 Aangepast voornemen 

Aan horeca 1 zal worden toegevoegd dat ook zaalverhuur voor feesten en partijen is toegestaan. 

Daarnaast zal lichtuitstraling op het water voorkomen moeten worden. In het bestemmingsplan zal 

een regeling worden opgenomen waarbij maximaal 0,5 lux op de grens van het Natura-2000 gebied 

is toegestaan. Tevens zal een lichtplan worden voorgeschreven.   

 

8. Pitch & Putt 

 

8.1 Planologisch en feitelijk bestaand gebruik 
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In het vigerende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor Dagrecreatie met een aanduiding 

‘pitch&putt, een bouwvlak en een nadere aanduiding ‘kiosk +’ (een gebouw ten dienste van de dagrecre-

atie, bestemd voor een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consump-

tie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische 

dranken, alsmede voor sanitaire voorzieningen, kleed-en technische ruimten) binnen het bouwvlak.  

 

Feitelijk bestaand gebruik is het gebruik van de gronden voor pitch & putt. Binnen het bouwvlak be-

vindt zich een horecagelegenheid. 

 

8.2 Voornemen ontwerpbestemmingsplan  

 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor Recreatie met een aanduiding ‘pitch 

& putt’. In het bouwvlak is een aanduiding ‘bedrijfswoning’, ‘horeca’ (categorie 1 is toegestaan) en ‘bed 

& breakfast’ opgenomen. 

 

8.3 Aangepast voornemen 

Aan horeca 1 zal worden toegevoegd dat ook zaalverhuur voor feesten en partijen is toegestaan.  

Daarnaast zal lichtuitstraling op het water voorkomen moeten worden. In het bestemmingsplan zal 

een regeling worden opgenomen waarbij maximaal 0,5 lux op de grens van het Natura-2000 gebied 

is toegestaan. Tevens zal een lichtplan worden voorgeschreven.   
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9. Steigers 

In de bestemmingen Dagrecreatie en Water worden steigers niet expliciet genoemd dan wel uitgeslo-

ten. In het ontwerpbestemmingsplan zijn in verschillende bestemmingen regels opgenomen over 

steigers (gebruik en bouw). In het aangepaste voornemen worden de steigers beperkt tot een aantal 

per functie.  

 

 

10. Groene Kruispunt 

Het Groene Kruispunt is een van de plannen uit het Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) dat  

wordt uitgevoerd door de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Het plan is een ecologische verbindings-

zone van de Veluwe naar Flevoland te realiseren. Het  gedeelte in Flevoland is gereed. Het Gelderse 

deel van het Groene Kruispunt moet nog worden gerealiseerd. 

In het vigerende plan is hiervoor nog geen regeling opgenomen. In het eerder ter inzage gelegde 

ontwerpbestemmingsplan was het Groene Kruispunt bestemd als ‘Natuur’. In het nieuwe ontwerp-

bestemmingsplan blijft de natuurbestemming gehandhaafd.  
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