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Onderwerp: 
Toepassing nee, tenzijbeleid voor de Ecologische Hoofdstructuur bij uitbreiding van 
recreatiebedrijven op de Heuvelrug. 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. Het gaat 
om ons besluit van 17 april jongstleden inzake de toepassing van het nee, tenzijbeleid voor 
recreatiebedrijven op de Heuvelrug. Dit besluit bevat geen nieuw beleid, maar een detaillering 
en concretisering van ons beleid zoals verwoord in de Handleiding bestemmingsplannen dus 
binnen de door u daartoe gestelde kaders. Die Handleiding is op zichzelf al een concretisering 
van het streekplan. De concretisering is tot stand gekomen, mede op verzoek van de 
Adviescommissie Recreatie en Toerisme. 
Omdat het niet om nieuw beleid ging, maar om uitwerking van door u vastgesteld beleid, is 
het besluit niet eerder aan uw commissie voorgelegd. 
 
Aanleiding 
De heer Ekkers heeft in uw vergadering van 2 juli jl. toegezegd om uw commissie mobiliteit 
en economie te informeren over ons besluit van 17 april 2007 inzake toepassing van het EHS-
beleid voor verblijfsrecreatie-inrichtingen. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Het nee, tenzijbeleid zoals vastgelegd in het streekplan 2005-2015 luidt:  
Nieuwe plannen, projecten, of handelingen binnen en in de nabijheid van gebieden met een 
groene contour zijn niet toegestaan indien deze wezenlijke kenmerken of waarden significant 
aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. 
Voorts vermeldt de streekplantekst: 
Uitbreidingen van beperkte omvang (in absolute zin) van bestaande bebouwing in de EHS 
hebben geen significante gevolgen. 
 
In de handleiding bestemmingsplan is in 2006 door ons al verduidelijkt, wat onder de 
begrippen “significant”en “wezenlijk” moet worden verstaan, en in welke gevallen (bij 
verschillende mogelijke functies) gesproken kan worden van uitbreidingen van beperkte 
omvang. 
Voor de beoordeling van uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatiebedrijven op de 
Heuvelrug bood echter ook de Handleiding nog onvoldoende houvast, ook voor de 
adviescommissie als adviseur. 
In ambtelijk werkgroepverband is daarom bezien hoe een en ander voor gemeenten, recreatie-
ondernemers en commissie kan worden verduidelijkt en de werkwijze vereenvoudigd. Dat 
heeft geleid tot het volgende: 
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• opstelling van een schema met de meest wezenlijke kenmerken waarop de natuur (met 
name op de heuvelrug) moet worden beoordeeld en bronvermeldingen voor specifieke 
informatie op dit punt; 

• hulp bieden aan gemeenten en initiatiefnemers bij het afbakenen van het noodzakelijke 
natuuronderzoek (loketfunctie, aanreiken gegevens; mogelijkheid quick scan); 

• afbakenen van de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatiebedrijven: 
intensiveren binnen de huidige bestemmingsgrenzen of beperkte uitbreiding met 
gelijktijdige inrichtingsmaatregelen ter verhoging van natuurwaarden. 

Uitgangspunt blijft, conform het streekplan, dat enerzijds ontwikkelingsmogelijkheden en 
kwaliteistverbetering voor recreatiebedrijven worden gerealiseerd, anderzijds de natuur in 
stand blijft of zelfs in kwaliteit vooruit gaat. 
Ten behoeve van de beleidsuitwerking zijn de betrokken gemeentes geconsulteerd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Betrokken gemeenten en belangenorganisaties zullen in overleg met de adviescommissie per 
brief nog worden geïnformeerd over de uitkomst, als het genoemde schema helemaal gereed 
is. Ook het overlegorgaan voor het nationaal park wordt betrokken. 
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