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0.

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Samenvatting
De gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van de beroepsprocedure van het
bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" een zogenaamd herstelbesluit te nemen.

ln het herstelbesluit worden de eerdere voorwaarden uitdrukkelijker opgenomen die zorgen
voor een verdere aanscherping van het plan.

Door de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van maart jl. is het noodzakelijk om gedurende de lopende beroepsprocedure
een aantal technisch-juridische verbeteringen in de planregels aan te brengen. Deze
aanpassingen dragen bijtot een betere bescherming van de belangen van omwonenden.

lnleiding
ln het kader van het vastgestelde bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" zijn 3
beroepschriften ingekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 2
hiervan waren tevens aangemerkt als verzoek om voorlopige voorziening.

Op I maart 2019 heeft de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State uitspraak gedaan. Deze uitspraak is bijgevoegd.

Uitspraak van de voorzieninqenrechter van de ino bestuursrechtsoraak van de Raad van
State van 1 maart 2019 inzake bestemminqsplan'Wereld van de Eftelino 2030':
De uitspraak houdt het volgende in: de door de Efteling dringend gewenste uitbreiding van het
oostelijk plandeel (ten zuiden van het Eftelinghotel) is geschorst. Het overige gedeelte van het
bestemmingsplan is in werking getreden. Met dien verstande dat door de Efteling in de
procedure van de Raad van State is toegezegd om alleen bouwaanvragen in te dienen welke
reeds passend zijn binnen het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling" (vastgesteld 2013).

De Voorzieningenrechter heeft aangegeven vragen te hebben over het begrip
"ingebruikname" voor wat betreft de voorwaardelijke verplichting "zuidelijke ontsluiting en
voldoende parkeervoorzieningen" (overweging onder 9). Qua parkeren is de
voorzieningenrechter van mening dat dit onderdeel onvoldoende normatief in de planregels is
opgenomen.
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Daarnaast is het votgende juridisch van belang (overweging onder 9.) Voorts wordt daarmee
dan ook het gebruik van gronden, niet zijnde bouwen, afhankelijk gesteld van een nadere
beoordeling en waarbij het ook onduidelijk is of belanghebbenden daartegen kunnen
opkomen. Bovendien wordt de beoordeling van de planologische aanvaardbaarheid van de
voorziene functies - waarvan de geluidsbelasting één van de daarbíj aan de orde komende
aspecten is - met een planregeling als de onderhavige gedeeltelijk doorgeschoven naar het
moment van uitvoering van het plan. Het is de vraag of een dergelijke planregeling wel
verenigbaar is met het systeem van de Wro. Deze vraag zalverder in de bodemprocedure
aan de orde komen.

Uitspraken Afdelino bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake PAS (Proqramma

Aanpak Stikstof):
Op 29 meijl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling)
diverse uitspraken gedaan over de toepassing van de systematiek PAS. Deze uitspraken
worden nog nader bestudeerd, maar de verwachting is wel dat dit gevolgen heeft voor het
bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030'.

Op 9 juli 2019 is een regiezitting bij de Afdeling geweest. De Afdeling heeft op deze zitting
uitsluitend het beroep van één appellant aan de orde gesteld, voor zover hierin is aangevoerd
dat het bestreden bestemmingsplan aantasting van het Natura 2000-gebied "Loonse en
Drunense Duinen en Leemkuilen" tot gevolg heeft.

Tijdens de zitting bleek dat de Afdeling zal overgaan tot een behandeling van de andere
beroepsgronden van alle appellanten. ln dat kader zal het aspect natuur nogmaals aan de
orde komen. Pas in de uitspraak die zal volgen op deze mondelinge behandeling, zal de
Afdeling einduitspraak doen over de beroepsgronden over het aspect natuur.

Aanscherpinq planreqels :

ln het verweerschrift zijn voorstellen gedaan om de planregels op verschillende onderdelen te
verduidelijken c.q. aan te scherpen. Dit veruveerschrift is bekend bij uw gemeenteraad. Het
betreft een technische reparatie. lnhoudelijk gaat het om hetzelfde plan als waar uw
gemeenteraad in september 2018 akkoord op heeft gegeven met de vaststelling van het
bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030'. Er worden met het herstelbesluit geen extra
bouw- of gebruiksmogelijkheden opgenomen.

Een aantal voorwaardelijke verplichtingen zijn omgezet naar direct doorwerkende planregels,
dit zorgt onder meer voor een betere rechtsbescherming voor belanghebbenden c.q.
omwonenden.

Verduideliikinq beeldkwaliteitsplan "Wereld van de Eftelinq 2030":
Een specifiek onderdeel van het herstelbesluit betreft het aan het bestemmingsplan "Wereld

van de Efteling 2030" gekoppelde beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan is op
verschillende onderdelen verduidelijkt en aangescherpt. Zo zijn er bij de gebiedspaspoorten
duidel ijkere dwarsdoorsneden toegevoegd.

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om deze actuele versie vast te stellen en deze versie als
bijlage aan de planregels toe te voegen in plaats van de versie van 16 augustus 2018.

Ladder van duurzame verstedeliikinq:
Naar aanleiding van de beroepsgronden is aan Stec Groep verzocht om de laddertoets, die is
uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan, te beoordelen. Uit het ladderonderzoek
volgt dat behoefte bestaat aan uitbreiding van het attractiepark en verblijfsrecreatie. Verwezen
wordt naar met name de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 van het ladderonderzoek. Het
ladderonderzoek is als bijlage toegevoegd.
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4.

5.

Memo Uitqanqspunten stikstofberekeninqen Wereld van de Eftelinq 2030 Rho:
De gemeente is van oordeel dat de eerdere uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State inzake het PAS niet tot gevolg mag hebben dat het bestemmingsplan
vernietigd wordt.

lnmiddels heeft Rho de stikstofdepositie als gevolg van de uitbreiding van de Efteling die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, rekening houdend met de PAS-uitspraken, bepaald. Rho
komt tot de conclusie dat de beoogde plannen geen extra stikstofdepositie op het Natura
2000-gebied de Loonse en Drunense Duinen veroorzaken. Rho heeft haar bevindingen
vastgelegd in een memo. Dit memo en de daarbij behorende bijlagen worden toegevoegd aan
het herstelbesluit. Ook wordt een planregel toegevoegd.
Het memo van Rho treft u eveneens als bijlage, aan.

Juridísch kader "herstelbesluit":
Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het juridische kader voor het
onderhavige herstelbesluit. De gemeenteraad kan gedurende een beroepsprocedure tegen
een bestemmingsplan aanleiding zien dat bestemmingsplan te wijzigen.

Artikel 6:19 Awb voorziet voor deze situatie in een procedurele regeling die onnodige
vertraging in de procedure voorkomt. Op grond van dat artikel heeft het beroep gericht tegen
het bestemmingsplan namelijk van rechtswege mede betrekking op het gewijzigde
bestemmingsplan

Wat willen we bereiken
De gemeente wil graag dat het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" onherroepelijk
wordt na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de
bodemprocedure.

Wat gaan we daarvoor doen
Uw gemeenteraad middels bijgevoegd Preadvies voorstellen om een zogenaamd
"herstelbesluit" te nemen om een aantal technisch-juridische verbeteringen in de planregels
aan te brengen.

Wat gaat het kosten
De ambtelijke kosten en de kosten voor de nadere juridische advisering worden in rekening
gebracht bij initiatiefnemer.

Communicatie
Ja, de gemachtigden (advocaten) van de indieners van de beroepschriften zijn in het kader
van het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" op voorhand van het Preadvies in
kennis gesteld. PMDit heeft wel/niet geleid tot nadere reacties.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State tegen het onderhavige herstelbesluit of onderdelen hiervan. Deze worden gevoegd
in de lopende beroepsprocedure bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030".

Voorgesteld wordt
Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van het bestemmingsplan "Wereld van
de Efteling 2030" een herstelbesluit te nemen.
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7 Bijlagen
1. Uitspraak Voorzieningenrechter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 1 maart

2019 inzake verzoeken om voorlopige voorziening bestemmingsplan "Wereld van de
Efteling 2030";

2. Aangepast beeldkwaliteitsplan "Wereld van de Efteling 2030' (d.d. 26 juli 2019);
3. Addendum beeldkwaliteitsplan;
4. Stec Groep, "Laddertoets uitbreiding Efteling" (d.d. 25 juni 2019);
5. Verweerschrift bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030 (d.d. 24 juni 2019);
6. Memo Uitgangspunten stikstofberekeningen Wereld van de Efteling 2030 Rho (d.d. 25 juni

201e);
7. Brief Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 15 juli 2019.
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Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gelet op het op 20 september 2018 vastgestelde bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030";

gelet op de ingekomen beroepschriften in het kader van het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling
2030";

gelet op de uitspraak Voorzieningenrechter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 1 maart
2019 inzake verzoeken om voorlopige voorziening bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030";

gezien het verweerschrift namens de gemeenteraad van Loon op Zand bestemmingsplan "Wereld van
de Efteling 2030' d.d. 26 juni 2019;

gelet op de brief van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 15 juli 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2019, nummer

besluit

1. De planregels van het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" als volgt aan te passen

1. Definitie "ingebruikname"
Aan artikel 1 van de planregels de volgende definitie van 'ingebruikname'toe te voegen:

Artikel 1 122"lngebruikname van gronden: het moment waarop een attractie dan wel recreatief verblijf op
de betreffende gronden wordt opengesteld voor publiek.".

2. Voorwaardetijke verptichting zuidelijke ontsluiting en parkeren (artikel 10.5.3 van de planregels)
De voonryaardelijke verplichting van artikel 10.5.3, aanhef en onder a en b, van de planregels te vervangen
door de volgende bepalingen:

"a. Het gebruik van de gronden die in het Beeldkwaliteitsplan Wereld van de Efteling 2030 ziin aangeduid
als gebiedspaspoort 8.1 (Efteling Park - Oost) is slechts toegestaan, indien de parkeervoorziening die in
het Beeldkwaliteitsplan is aangeduid als gebiedspaspoort 8.10 (Parkeervooziening - Oost) is voltooid;"
"b. Het gebruik van de gronden die in het Beeldkwaliteitsplan Wereld van de Efteling 2030 ziin aangeduid
als gebiedspaspoorten 8.2 (Efreling Park - West l), 8.3 (Efteling Park - West ll) en 8.9
(Parkeervoorziening - West) is slechts toegestaan, indien de aanpassingen aan de Heideweg, de
Eftelingsestraat en de verbindingsweg van de Eftelingsestraat naar het westelijke parkeerterrein conform
de inrichtingstekening, die als bijlage 3 bij de planregels is gevoegd, zijn voltooid;"

3. Parkeernorm
Artikel 25.4 van de planregels te vervangen door een nieuw artikel 25.4 van de planregels:

"De in artikel 10.1, onder a en c, van de planregels omschreven bestemming mag ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - voon¡vaardelijke verplichting zuidelijke ontsluiting en voldoende
parkeervoozieningen'slechts gerealiseerd worden en in stand worden gehouden, indien binnen het
plangebied op eigen terrein minim aal 1,74 parkeerplaatsen per 1 .000 bezoeken per jaar zijn aangelegd en

in stand worden gehouden;
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b. Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afrruijken van de parkeemorm van 1,74
parkeerplaatsen per 1.000 bezoeken per jaar, indien op basis van een parkeerondezoek is aangetoond
dat in voldoende mate wordt voozien in de parkeerbehoefte."

4. Geluidgrenswaarden
De voon¡vaardelijke verplichting van artikel 10.5.2 van de planregels te vervangen door een nieuw artikel
26.9 (onderdeel van de algemene gebruiksregels):

"Het gebruik van de gronden met de functieaanduiding: 'specifieke vorm van recreatie - vooruvaardelijke
verplichting geluid' is slechts toegestaan indien ter plaatse van de beoordelingspunten wordt voldaan aan
de grenswaarden uit tabel 1.

Tabel 1 Grenswaarden langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Eeoordelingspunt dag avond nacht

td8(A)l ldB{A}l td8(A)l
,|

60 55 50

2 51 48 40

3 5CI 50 41

49 48 A)

5 52 50 A)

50 47

7 50 49 +¿

o 53 52 45

9 51 49 42

10 47 45 39

45 45 35

LL 45 45 35

13 45 45 35

t- ¿f 53 52 IC

1> 56 32 48

t8 46 45 37

19 45 45 35

20 45 45 35

27 48 40 fô

22 45 45 35

En te bepalen dat artikel 10.5.2 als volgt komt te luiden:
"10.5.2 VERVALLEN'.

5. Voorwaardelijke verplichting groen
Artikel 10.5.4 te vervangen door een nieuw artikel 10.5.4:
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"1 0.5.4 Voonraardelijke verplichting groen

1. Het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'minimum percentage groen (%)' is
uitsluitend toegestaan indien ten minste het ter plaatse aangegeven percentage aan groen of water is
gerealiseerd en in stand wordt gehouden.
2. Voor de uitbreidingen van het attractiepark, zoals weergegeven in gebiedspaspoort 8.1 (Efteling Park -
Oost), gebiedspaspoort 8.2 (Efteling Park - West l), gebiedspaspoort 8.3 (Efteling Park - West ll) en
gebiedspaspoort 8.9 (Parkeervooziening - West) van het beeldkwaliteitsplan wordt het minimum
percentage te realiseren groen of water in de gebieden zoals aangeduid in de hiervoor genoemde
gebiedspaspoorten berekend als een percentage van de oppervlakte van het betreffende gebied. De
ingebruikname van de gronden gelegen in de gebieden waarvoor de gebiedspaspoorten 8.1, 8.2, 8.3 of
8.9 uit het Beeldkwaliteitsplan van toepassing zijn, is uitsluitend toegestaan indien het minimum
percentage groen of water binnen het desbetreffende gebiedspaspoort is gerealiseerd en in stand wordt
gehouden."

6. Parkere n tou ri ngcars u itge sl ote n
Aan de gronden ter hoogte van de kruising Bernsehoef - Dodenauweg - Eftelingsestraat, zowel westelijk
als oostelijk van de Dodenauweg, de functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie - parkeren
touringcars uitgesloten' toe te kennen.

7. Ontsluiting verblijfsrecreatie ter hoogte van de woning Bernsehoef 1

Aan het verblijfsrecreatieterrein ter hoogte van de woning Bernsehoef 1 op de verbeelding de
functieaanduiding 'ontsluiting uitsluitend via Duiksehoef toe te kennen en aan artikel 13.4 (specifieke
gebruiksregels) het volgende artikellid toe te voegen:

" 1 3.4.4 Voon¡vaardelijke verplíchting ontsl uiting
Het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-verblijfsrecreatie
- ontsluiting uitsluitend via Duiksehoef is slechts toegestaan, indien ontsluiting plaatsvindt via een ingang
aan de Duiksehoef."

8. Definitie 'Natuurgebied Het Loonsche Land'
Aan artikel 1 van de planregels de volgende definitie van 'Natuurgebied Het Loonsche Land' op te nemen

Artikel 1.123 "Natuurgebied Het Loonsche Land": het natuurgebied 'Het Loonsche Land', dat door middel
van arcering is aangeduid op de kaart die als bijlage 4 bij de planregels is gevoegd".

9. Zorgboerderij
Artikel 8.1, aanhef en onder a, van de planregels te vervangen door het volgende onderdeel:
"a. maatschappelijke voozieningen in de vorm van een zorgboerderij, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding'zorgboerderij';",

en voorts om de begripsbepaling van 'zorgboerderij' in artikel 1 .1 19 van de planregels als volgt te wijzigen

"1 .1 19 zorgboerderij
een (voormalige) boerderij - inclusief bijbehorende gebouwen met uitsluitend een dagbestedingsfunctie,
bestemd voor opvang van mensen met een zotgvraag waarbij sprake is van een combinatie van zorg en
functioneel gebruik van de groene ruimte door het begeleid verrichten van eenvoudige activiteiten
gerelateerd aan de boerderij;"

10. Zuidelijke ontsluiting maximaal 74 dagen per jaar
Aan de gronden met de bestemming 'Verkee/ ter plaatse van de toegangsweg aan de Eftelingsestraat de
aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - openstelling maximaal 74 keer per jaal toe te kennen en voorts
aan artikel 16 (Verkeer) van de planregels de volgende planregel toe te voegen:

"16.1 g Openstelling maximaal 74 dagen per jaar: De toegangsweg ter plaatse van de aanduiding
'openstelling maximaal 74 dagen per jaa/ mag hoogstens 74 dagen per jaar worden opengesteld voor
verkeer. De bebording op de N261 mag het verkeer uitsluitend op de dagen dat de toegangsweg is
opengesteld naar de zuidelijke ontsluiting leiden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "dag"
verstaan: de dag dat het attractiepark is opengesteld tot 2:00 uur in de ochtend van de daaropvolgende
dag.";
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11. Hoogte lichtmasten
Artikel 26.7 van de planregels te schrappen en aan artikel 10.2.4 van de planregels het volgende artikellid
toe te voegen:

"10.2.4 d onder 4. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten bedraagt ten hoogste I
meter."

10.2.4 d onder 3 het zinsdeel 'licht- en' venruijderen, zodat deze regel uitsluitend voor vlaggenmasten
geldt.

En aan artikel 10.4.1 het volgende artikellid toe te voegen:
"f. artikel 10.2.4, onder d, onder 4, ten behoeve van lichtarmaturen en lichtmasten hoger dan 8 meter tot
ten hoogste 50 meter, met dien verstande dat:
1. geen instraling van licht in woningen optreedt;
2. de lichtuitstraling mag niet zodanig zijn, dat deze leidt tot een aantasting van de milieusituatie ter
plaatse van de Loonse en Drunense Duinen en Natuur Netwerk Brabant. De armaturen dienen van de
Loonse en Drunense Duinen en Natuur Netwerk Brabant af georiënteerd te worden en er dienen
armaturen met een scherpe afsnijding toegepast te worden teneinde lichtuitstraling te beperken dan wel
afscherming toe te passen."

en voorts te bepalen dat artikel 26.7 als volgt komt te luiden
.26.7 VERVALLEN".

12.7 miljoen bezoeken
Artikel 1 0.1 , onder a, van de planregels te vervangen door:
"a. dagrecreatieve voozieningen voor 7 miljoen bezoeken per jaar, met dien verstande dat
meer dan 6,33 miljoen bezoeken per jaar zijn toegestaan indien is voldaan aan de volgende voon¡vaarde:
de capaciteit van de bestaande rotondes bij de aansluiting op de N261 ter hoogte van Loon op Zand moet
zijn verruimd".

En voorts artikel 26.2 van de planregels te schrappen door te bepalen dat dit artikel als volgt komt te
luiden:
"26.2 VERVALLEN'.

13. Tekstuele gebreken
Om enkele tekstuele onjuistheden te herstellen. Het betreft de venrijzing in de artikelen 8.3.1 en 8.3.2 van
de planregels naar artikel 1 1.2.1 respectievelijk 11 .2.2 van de planregels. Deze venrvijzing is onjuist. Hier
had moeten worden veruezen naar artikel 8.2.1 respectievelijk 8.2.2 van de planregels.

1 4. Voorwaardelijke verplichting voldoende milieugebruiksruimte
Naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het
PAS de vooruvaardelijke verplichting in artikel 26.3 te vervangen door:

"26.3 Voon¡vaardelijke verplichting - voldoende milieugebruiksruimte

26.3.1 De ingebruikname van gronden ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande attractiepark
zoals aangeduid op pagina 7 van het Beeldkwaliteitsplan als'Efteling Park' en die zijn weergegeven in
gebiedspaspoort 8.1 (Efteling Park - Oost), gebiedspaspoort 8.2 (Efteling Park - West l), gebiedspaspoort
8.3 (Efteling Park - West ll) van het Beeldkwaliteitsplan is uitsluitend toegestaan indien:
a. het bestaande agrarische gebruik op de percelen, die zijn aangeduid op de kaart die als bijlage 5 bij de
planregels is gevoegd, feitelijk is beëindigd en voor zolang dat gebruik gestaakt blijft,
b. het gebruik van diesel binnen het plangebied niet meer dan 218.650 liter diesel per jaar bedraagt;
c. het gebruik van aardgas binnen het plangebied niet meer dan 1 .207 .054 m3 per jaar bedraagt;
d. binnen het plangebied geen hout in vuurkorven wordt verbrand.

26.3.2 Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het
bepaalde in artikel 26.3.1 onder a tot en met d, indien door middel van onderzoek is aangetoond dat dit,
met inbegrip van de activiteiten die in de omgevingsvergunning worden toegelaten, geen significant
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negatieve gevolgen heeft op gevoelige habitats in Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen &
Leemkuilen."

15. Aanleggen leidingen binnen Waarde - Archeologie
Deartikelen 20.4.1 , onderd,21 .4.1 , onderd,22.4.1 , onderd en23.4.1 , onderdteschrappen ente
bepalen dat deze artikelen als volgt luiden:
"20.4.1 onder d VERVALLEN
21.4.1 onder d VERVALLEN
22.4.1 onder d VERVALLEN
23.4.1 onder d VERVALLEN"

Het beeldkwaliteitsplan Wereld van de Efteling 2030 d.d. 16 augustus 2018, bijlage 2 behorende
bij de planregels bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" te vervangen door het
beeldkwaliteitsplan Wereld van de Efteling 2030 d.d. 16 juli 2019;

3. Aan het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" toevoegen rapport Stec Groep,
"Laddertoets uitbreiding Efteling" d.d. 25 juni 2019;

4. Aan het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" toevoegen het memo Rho
"Uitgangspunten stikstofberekeningen Wereld van de Efteling 2030'd.d. 25 juni 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van
19 september 2019.

De raad voornoemd,
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