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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van 
DroomParken te Loenen, hierna te noemen aanvrager, van 30 oktober 2014 om een vergunning 
in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998. 
 
Aanvraag en procesverloop 
 
De aanvraag omvat de herontwikkeling van het recreatiepark Hooge Veluwe aan de Koningsweg 
te Arnhem waarbij de kampeerplaatsen geleidelijk worden vervangen door recreatiewoningen 
en/of stacaravans en een complex met recreatieappartementen en groepsaccommodaties wordt 
gebouwd. Het park is gelegen in het Natura 2000-gebied Veluwe. 
 
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:  
  Aanvraagformulier vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998  MER-beoordeling, Arnhem Droompark Hooge Veluwe  Informatie vleermuisvriendelijke verlichting  Masterplan herontwikkeling Hooge Veluwe (versie 11 maart 2014)  Uittreksel Kadastrale kaart, perceel 1742  Groenbalanskaart Toekomstig 
 
Het ontwerpbesluit heeft van 17 februari 2015 tot 31 maart 2015 ter inzage gelegen. Wij hebben 
binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard.  
 
Instandhoudingsdoelstellingen 
 
De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied 
Veluwe zijn vermeld in bijlage 1. 
 
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd 
De toeristische (kampeer) plaatsen worden geleidelijk vervangen door recreatiewoningen en/of 
stacaravans en een recreatieappartement en groepsaccommodaties. De activiteit vindt plaats 
binnen de huidige grenzen van het park. 
 
De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, in de periode 1 september tot 1 
maart 
 
In de aanvraag beschreven natuurwaarden 
Langs de ontsluitingswegen van het plangebied liggen diverse gevoelige en zeer gevoelige 
habitattypen. Het betreft met namen het habitattype droge heiden (H4030). Daarnaast komen 
ook de habitattypen oude eikenbossen (H9190), zandverstuivingen (H2330), stuifzandheide met 
struikhei (H2310) en beuken- eikenbos met hulst (H9120) voor. 
Vanwege het ontbreken van waterpartijen in de nabije omgeving is alleen gekeken naar de 
habitatsoorten Vliegend hert en Meervleermuis. Voor beide soorten ontbreekt het aan 
leefgebied. Ze zijn tijdens het veldonderzoek niet waargenomen. 
Kwalificerende broedvogels zijn tijdens het veldonderzoek ook niet waargenomen. Waarschijnlijk 
zorgen het bestaande recreatieterrein en de snelweg al tot te veel verstoring. Het plangebied 
maakt deel uit van secundair leefgebied. Primair leefgebied van de Wespendief grenst direct aan 
de westzijde van het plangebied. Ten noorden van het plangebied ligt primair leefgebied van de 
Zwarte specht. 
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In de aanvraag beschreven relevante factoren  Verstoring door licht en geluid 
Het bestaande recreatieterrein veroorzaakt al een zekere mate van verstoring. Er kan extra 
verstoring ontstaan bij de herinrichting van het terrein omdat gedurende enkele maanden met 
groot materieel wordt gewerkt om gebouwen te slopen en materiaal aan- en af te voeren. Ook de 
bouw- en aanleg werkzaamheden zullen met geluidsproductie gepaard gaan.  Recreatieve verstoring 
Door de herinrichting van het terrein verandert het gebruik van seizoen standplaatsen naar 
jaarrond exploitatie. Dit zou een verandering en toename in de uitstroom naar de omgeving 
kunnen betekenen.   Toename stikstofdepositie 
De herinrichting van het recreatieterrein kan een toename van verkeersbewegingen genereren. 
Daardoor kan de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Veluwe toenemen. 
 
In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten  Verstoring door licht en geluid 
Om strijdigheid met de Flora- en faunawet te voorkomen worden de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen, dus in de periode 1 september tot 1 maart, uitgevoerd. Zo wordt voorkomen dat er 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen Natura 2000 zijn, aangezien vrijwel alle 
kwalificerende soorten in de winterperiode in winterrust zijn of zich niet in het gebied bevinden. 
Alleen de ijsvogel en de Zwarte specht zijn jaarrond op de Veluwe aanwezig en actief. Aan de 
hand van beschikbare gegevens kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden van invloed zijn 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor de IJsvogel. Verwacht wordt dat eventuele verstoring 
in de wintermaanden geen effect zal hebben vanwege het tijdelijke karakter van de verstoring en 
het grote bosareaal waarnaar de Zwart specht kan uitwijken. 
Het recreatieterrein is reeds als zodanig in gebruik. In de huidige situatie is er al sprake van licht- 
en geluidsbronnen langs paden en gebouwen. Een toename van verlichting in de 
wintermaanden zal geen effect opleveren omdat de doelsoorten dan niet actief of niet aanwezig 
zijn. Bovendien wordt in de nieuwe inrichting voor aanwezige vleermuizen (geen doelsoort) 
vleermuisvriendelijke verlichting aangebracht in de vorm van aangepaste armaturen en 
lichtkleur. Ook blijft de groene inrichting van het terrein bestaan, met afschermende groenstroken 
langs de randen en blijft de interne ontsluitingsstructuur behouden.   Recreatieve verstoring 
Voor zover bekend overwintert de Meervleermuis uitsluitend in bunkers op de Veluwe. Deze 
locaties zijn niet toegankelijk voor recreanten. Er is geen effect te verwachten van recreanten op 
de instandhoudingsdoelen van de Meervleermuis. 
Het aantal recreatieve eenheden (slaapplaatsen) daalt door de herinrichting van 387 naar 377. 
De recreatieve druk zal door de herinrichting niet toenemen. Een lichte toename van recreatieve 
druk in de wintermaanden heeft naar verwachting geen effect op de Zwarte specht.  Toename stikstofdepositie 
Er is onderzocht hoeveel extra verkeersbewegingen er in de toekomstige situatie ontstaan. 
Daarbij is stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie afgezet voor het jaar 2014 en 
2024. Hieruit bleek dat er op geen van de toetsinglocaties een toename van stikstofdepositie. 
 
In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen 
De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, in de periode 1 september tot 1 
maart. 
 
Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen 
De herinrichting van het recreatiepark zal geen effect hebben op de instandhoudingsdoelstelling 
van Natura 2000 gebied de Veluwe. Er worden dan geen effecten verwacht van de 
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werkzaamheden en een toename van recreatieve druk in de wintermaanden. De wintermaanden 
is minder gevoelig omdat dit buiten het broedseizoen valt en omdat de recreatieve druk dan 
minder is dan in het voorjaar en de zomer. 
Wij kunnen instemmen met de conclusies uit de passende beoordeling dat er geen significante 
effecten optreden. 
 
Niet gebleken is dat er belangen aan de orde zijn zoals vermeld in artikel 19e

 
sub c die in strijd 

zijn met verlening van de gevraagde vergunning. 
 
Wij hebben op basis van de ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de 
aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het Natura 2000-gebied Veluwe. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c 
Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.  
 
Conclusie 
 
Wij hebben op basis van de ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de 
aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het Natura 2000-gebied Veluwe. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c 
Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.  
 
 
Besluit 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland: 
Gelet op artikelen 16, 43 en 19d en e van de Nbw 1998; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
DroomParken een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen onder de 
volgende voorschriften: 
 
1. Uiterlijk twee weken voordat met de uitvoering van het project wordt gestart moet een 

planning van de werkzaamheden worden gezonden aan provincie Gelderland via e-
mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2014-014947 
 
 

N.B. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel 
benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet en 
regelgeving. 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage). 
 
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van 
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
-  Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen 
-  Bijlage 2: Ligging van recreatieterrein Droompark Hooge Veluwe 
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BIJLAGE 1 
 
Instandhoudingsdoelstellingen van het (de) voor deze aanvraag relevante Natura 2000-
gebied(en) 
 
Veluwe 
 
Aanwijzing en aanmelding 
Het gebied Veluwe is op 26 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De 
aanwijzing als Beschermd natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het 
Mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen. 
De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de 
Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het 
gebied moet aanwijzen. 
 
Natura 2000-doelen 
 
Algemene doelen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe) 
 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
- de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 

zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 
- de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 

staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die 
zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde 
bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van 
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen; 

- de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de 
structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen; 

- de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 
Instandhoudingsdoelstellingen 
 
Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe) 
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling) 

Habitattypen Doelstelling 
verspreiding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei = > > 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen = = = 

H2330 Zandverstuivingen = > > 

H3130 Zwakgebufferde vennen = = = 

H3160 Zure vennen = = > 

H3260A Beken met waterplanten > > > 

H4010A Vochtige heiden op zandgronden = > > 

H4030 Droge heiden = > > 

H5130 Jeneverbesstruwelen = = > 

H6230 Heischrale graslanden
1
  > > 

H6410 Blauwgraslanden  > > 

H7110B Actief hoogveen
1
 = > > 

H7140 Overgangs en trilvenen  = = 
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H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen  > > 

H7230 Kalkmoerassen  = = 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  > > 

H9190 Oude eikenbossen  > > 

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen
1
  = > 

1
Prioritair habitattype 

 

Soorten Doelstelling 
verspreiding 
leefgebied 

Doelstelling 
omvang 

leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 

leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > > > 

H1083 Vliegend hert > > > > 

H1096 Beekprik > > > > 

H1163 Rivierdonderpad  > = > 

H1166 Kamsalamander = = = = 

H1813 Meervleermuis  = = = 

H1831 Drijvende waterweegbree = = = = 

 

Broedvogels Doelstelling 
omvang leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit leefgebied 

Omvang populatie 
van "x" paren 

A072 Wespendief = = 100 

A224 Nachtzwaluw = = 610 

A229 IJsvogel = = 30 

A233 Draaihals > > hervestiging 

A236 Zwarte specht = = 400 

A246 Boomleeuwerik = = 2400 

A255 Duinpieper > > hervestiging 

A276 Roodborsttapuit = = 1100 

A277 Tapuit > > 100 

A338 Grauwe klauwier > > 40 
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BIJLAGE 2 
 
Ligging van recreatieterrein Droompark Hooge Veluwe 
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