
Aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas,
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Postbus 6005
5960 AA Horst

Onderwerp :  Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Kasteel Ooijen
Bijlagen        : 2

Broekhuizenvorst,  16 november 2016

Geachte raad, geacht Team ROV,

Deze dagen hebben wij kennis genomen van de uitbreidingsplannen van Recreatiepark 
Kasteel Ooijen en hebben we de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan bestudeerd.
De maat en de aard van de uitbreidingen, de impact ervan op de natuur en het landschap 
rond onze dorpen en de voorgestelde aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan 
maken, dat wij met deze zienswijze willen reageren.

Doel
Als Werkgroep Natuur en Landschap Broekhuizen en Broekhuizenvorst zien wij het als onze 

taak om te zoeken naar  maximale resultaten voor natuur, natuurbeleving en 
landschapsbeleving in ons woongebied. 
Door de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (waar ook de uitbreiding van de camping 
onder valt) ontstaat er een unieke mogelijkheid om door de verbinding van het Natura 
2000-gebied de Maasduinen en het EHS/Nationaal Natuurnetwerk -gebied aan de andere 
kant van het water te komen tot één groot natuurgebied, over de Maas heen en mét de 
Maas.
Verstoring daarvan door uitbreiding van de camping zou zo klein mogelijk moeten worden 
gehouden.

Jachthaven 
Een jachthaven is niet in overeenstemming met het ruimtelijk beleid rond EHS en Natura 
2000. Het past evenmin in het Ruimtelijk Kwaliteitskader van het Projectburo Ooijen-
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Wanssum. “Extensief recreatief medegebruik” staat daar. 
Bij een jachthaven met plaats voor 123 boten is geen sprake van extensief gebruik.
Honderddrieëntwintig boten die komen en gaan zorgen bovendien voor lawaai en mogelijk 
olievervuiling. 
Door beroering in het water kan er geen sprake (meer) zijn van een rust- en paaigebied voor 
vogels en vissen. De watervogels die er nu ’s winters hun rustgebied vinden, raken die plek 
kwijt.
De uitspraak van de campingeigenaar dat hij geen waterscooters zal gaan verhuren, zegt 
niets over de al of niet aanwezigheid van waterscooters en speedboten in het gebied. 
De uitspraak van dezelfde eigenaar dat het gebied voor kanoërs is, is vrijblijvend. Er is op 
geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe kanoërs, jachthaven,  ingang van de oude 
Maasarm, de hoogwatergeul  en de toegankelijkheid zich tot elkaar verhouden.

De gehele jachthaven  zorgt voor lichtvervuiling. Met een hoogte van 7m./11m./15m. 
(welke vergunning is nu precies van toepassing?) is de kantine  nadrukkelijk aanwezig.

Voor wandelaars blokkeert de jachthaven een belangrijke wandelroute: Het Stempel van de 
Maas.

Uitbreiding in het zuiden
De uitbreiding richting dorp zorgt ervoor, dat het wandel- en struingebied aan de rand van 
het dorp een stuk kleiner wordt. Bovendien is onduidelijk op welke manier de onmiddellijke 
omgeving van de camping openbaar toegankelijk blijft en op welke manier er voor alle 
wandelaars een  verbinding langs de Maas mogelijk  blijft. Openbare toegankelijkheid is  een 
van de leidende principes van het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum.

Het zicht op de camping verandert door de plannen wezenlijk. In de huidige situatie is, door 
de beplanting aan de rand van de camping, sprake van een natuurlijk ogende bebossing (zie 
bijlage 1). Door het weghalen van de beplanting (een eis van het waterschap) en door de 
nieuwe uitbreiding verandert dat aanzicht in een zich nadrukkelijk manifesterende camping 
met stacaravans/chalets. Het effect zal nog eens versterkt worden wanneer de camping 
verhoogd wordt.
Van  eventuele nieuwe beplanting ontbreekt een duidelijke tekening.
De historische bebouwing mag uiteraard wel zichtbaar blijven.

Dijken
De vorm van de dijken wijkt af van de dijken zoals die door “Mooder Maas” in de rest van 
het gebied worden aangelegd. Door ook rond de camping gebruik te maken van “steilrand-
dijken” kunnen verhogingen op de camping en terrassencamping achterwege blijven. Het 
aanzicht van de camping oogt natuurlijker en vormt meer een eenheid met de rest van het 
gebied.

Verhoging camping
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Slechts bewoners van de buitenste ring van stacaravans/chalets op de verhoging zullen 
kunnen profiteren van een uitzicht op de omgeving van de camping. Gezien vanuit die 
omgeving  zal de camping  zich nadrukkelijk manifesteren en  een negatief effect hebben op 
de omgeving van struingebied, hoogwatergeul, inloop Oude Maasarm, Maasduinen en op 
het zicht vanaf het dorp. Het belang van enkele campingbewoners weegt niet op tegen het 
belang van alle overige recreanten plus de bewoners van de dorpen.

Het gebied van het kasteel met de omliggende historische bebouwing wordt niet verhoogd. 
Ook op dit gebied zal een gedeeltelijke verhoging van de camping een negatief effect 
hebben. Stacaravans/chalets worden dominant, historische bebouwing valt in ’t niet.

Algemeen
Tijdens de ontwikkeling van het Gebiedsplan Ooijen is veel en intensief gesproken met en 
door alle betrokken partijen. De sfeer was open en constructief. Ook de eigenaar van 
camping Ooijen nam deel aan die gesprekken. Toen bij de presentatie van het ontwerp-PIP 
ook de presentatie van de plannen rond de camping verscheen, kwam de inhoud ervan voor 
de omgeving als een volkomen verrassing.  Nooit was over een uitbreiding van camping 
Ooijen op deze schaal gesproken. Ook wij voelden ons overvallen en in het vertrouwen 
geschaad.
Bovenstaande ervaring maakt, dat we van nieuwe plannen van de camping verwachten dat 
ze gedetailleerd, onderbouwd en controleerbaar zijn. Ons inziens is dat op veel punten niet 
het geval. Wij lichtten dat eerder toe.

Conclusie
De voorgestelde uitbreiding van de camping heeft een te grote impact op de omgeving. 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum biedt ruimte voor nieuwe economische 
ontwikkelingen, maar stelt daar wel een voorwaarde aan. Economische ontwikkeling is 
mogelijk  “zolang het geen fundamentele invloed heeft op het aanzicht en de 
belevingswaarde van het gebied” (toelichting principe 4). Van een fundamentele invloed is 
in het huidige voorstel wel sprake.

De openbare toegankelijkheid wordt wezenlijk beperkt. Een groot gebied, juist langs de 
Maas, gaat op slot. Toegankelijkheid  is een van de leidende principes  (principe 9) van het 
Gebiedsplan.

Recreatieve ontsluiting en natuurontwikkeling staan in de gemeentelijke Structuurvisie 
2015  als ++ aangemerkt  voor dit 5D-gebied. Van een tegengestelde ontwikkeling is in dit 
ontwerpbestemmingsplan sprake.
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Totaalbeeld  
Door de splitsing in Ontwerp-PIP en ontwerpbestemmingsplan wordt er telkens een 
tekening gepresenteerd die slechts één deel  van de toekomstige ontwikkeling in het gebied 
laat zien. Niet duidelijk is, hoe de uitbreiding van de camping ruimtelijk gezien ligt in de 
uitgewerkte plannen van de gebiedsontwikkeling.
Voor een goed beeld is een tekening onontbeerlijk waarin alle voorgestelde wijzigingen in 
de Kop van Ooijen, hoogwatergeul en instroom Maasarm zijn aangegeven.

Als bijlage 2 sluiten wij de zienswijze bij zoals wij die schreven bij het milieueffectrapport en 
het Ontwerp-Provinciaal  Inpassingsplan. De inhoud ervan moge de inhoud van deze 
zienswijze ondersteunen.

Namens de Werkgroep Natuur en Landschap Broekhuizen en Broekhuizenvorst,

Age Bakker
Op de Kamp 67
5871 BC Broekhuizenvorst
sonjaage@gmail.com

Marijke Lambriks
Burg. Hermansstraat 12
5871 AE Broekhuizenvorst
marijke.lambriks@hotmail.com
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