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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
Aanleiding voor het voorliggende bestemmingsplan is de constatering dat de geldende bestemmingsplannen van 
de gemeente Dinkelland ter plaatse van het landgoed Het Oosterveld enkele omissies bevat. Met het plan wordt 
onder meer de foutief geprojecteerde woonbestemmingen hersteld, de ontbrekende bestemming voor de 
waterpartijen toegevoegd, de onjuiste aanduiding voor boom- en sierteelt wordt verwijderd en ontbrekende 
aanduidingen voor de bestaande bouwwerken binnen de bestemming 'Bos - Natuur' worden toegevoegd.  

Initiatiefnemer is eigenaar van het landgoed en is voornemens de meerdere omissies op landgoed Oosterveld te 
herstellen in combinatie met het verruimen van de mogelijkheden voor de herbouw van het landhuis in het kader 
van de renovatie van het bestaande landgoed. Om deze omissies te herstellen en de verruiming 
juridisch-planologisch vast te leggen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voorliggend 
bestemmingsplan is opgesteld om deze omissies te herstellen en de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te 
maken.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Ligging

Het plangebied bestaat uit het grondgebied van landgoed Het Oosterveld aan de Oude Postweg 2/2a in 
Deurningen. Het plangebied ligt ca. 2 kilometer ten oosten van de wijk de Hasseler Es te Hengelo, ten zuidoosten 
van de A1, ten zuidoosten van de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en ten noordwesten van vliegveld Twente. Een 
gedeelte van het plangebied is gesitueerd aan de overzijde van de spoorweg. In figuur 1.1 is de ligging van het 
plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging landgoed Het Oosterveld (bron: Atlas van Overijssel)

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 bij benadering weergegeven met een blauwe omkadering en 
een transparante blauwe invulling. De begrenzing komt nagenoeg overeen met de gronden die behoren tot 
landgoed Het Oosterveld.  Een deel van het landgoed is niet meegenomen binnen de plangrenzen. Ter plaatse 
van deze drie locaties geldt dat in het kader van rood voor rood initiatief op landgoed Het Oosterveld een 
separate bestemmingsplanprocedure doorlopen wordt. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van het 
plangebied. 
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Figuur 1.2: globale begrenzing plangebied (bron: Atlas van Overijssel)

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Voor de Oude Postweg 2/2a in Deurningen geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' en voor het 
noordelijke deel geldt 'A1-zone'. Het bestemmingplan 'Buitengebied 2010' is door de gemeenteraad van 
Dinkelland op 18 februari 2010 vastgesteld en het bestemmingsplan 'A1-zone' is door de gemeenteraad van 
Dinkelland op 16 december 2014 vastgesteld. In figuur 1.3 is een fragment uit de verbeelding van dit 
bestemmingsplan opgenomen. 

Tevens is het bestemmingsplan 'Voormalige VliegbasisTwenthe - zones (Dinkelland) op het plangebied 
geprojecteerd. Dit plan bevindt zich momenteel in de ontwerpfase.  Het plangebied is hierin gelegen binnen de 
gebiedsaanduidingen 'geluidszone - industrie' en deels 'overige zone - vervallen zone'. 
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' en 'A1-zone' (bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

Op basis van dit bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' zijn de gronden in het plangebied bestemd als 'Wonen - 
Landgoed', 'Bos - Natuur', 'Agrarisch -1', 'Agrarisch - 2', de dubbelbestemmingen 'Leiding - Gas' en 'Waarde - 
Ecologie' en met de aanduiding 'geluidzone - spoor', 'luchtvaartverkeerszone' en 'specifieke vorm van agrarisch 
uitgesloten - boom- en sierteelt'. Het geldende bestemmingsplan bevat enkele beperkingen doordat er per abuis 
in de verbeelding enkele vlakken niet op de juiste locatie liggen. Daarnaast is de vervanging van het huidige 
landhuis door een landhuis met allure niet mogelijk op basis van de huidige regels. Een wijziging van het 
geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied Landgoed Het Oosterveld' bestaat naast deze toelichting uit de 
volgende stukken. 

Verbeelding, schaal 1:8000 (tek. nr.  NL.IMRO.1774.BUIBPOUDEPOSTWG2-VG01)
Bijlagen bij de toelichting
Regels 

1.5  Leeswijzer
De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en 
het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader.  In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld.  In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch 
opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt 
ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Beschrijving huidige en toekomstige situatie
De huidige situatie op landgoed Het Oosterveld bestaat uit een hoofdgebouw met omliggende gronden bestaande 
uit met name bos en natuurgronden, afgewisseld met agrarische percelen. In totaal zijn er vier 
woonbestemmingen aanwezig op het landgoed. De adressen van deze woonpercelen te Deurningen betreffen:

A. Oude Postweg 2a
B. Oude Postweg 2
C. Vliegveldstraat 55
D. Vliegveldstraat 61

De initiatiefnemer heeft het voornemen om naast de te herstellen omissies de mogelijkheden voor de herbouw 
van het landhuis te verruimen. Dit plan is onderdeel van de renovatie van het vervallen landgoed Het Oosterveld. 
De landschappelijke renovatie is reeds in uitvoering waardoor geïnvesteerd wordt in de herstel van het landgoed. 
Echter blijkens diverse bouwkundige onderzoeken is het redelijkerwijs niet mogelijk het bestaande landhuis te 
handhaven. Het voornemen bestaat om de huidige bebouwing te vervangen door een landhuis met allure. De 
zichtas vanaf de Oude Postweg naar de Vliegveldstraat is een belangrijke drager van het landschapsontwerp. 
Het landhuis met allure zal hiermee centraal in verbinding staan wat in de architectuur tot uiting zal komen.

2.1.1  Omissies

In onderstaande afbeelding is een recente luchtfoto van de locatie weergegeven, hierin zijn de locaties van de 
bovengenoemde adressen aangeduid en de andere locaties welke van belang zijn voor de te herstellen omissies 
en de te verruimen regels. Daarna zullen deze aanvullingen en/of wijzigingen besproken worden.

Figuur 2.1: Te herstellen omissies (bron: Atlas van Overijssel)

De volgende te herstellen punten zijn aan de orde voor de bovengenoemde locaties:

Locaties met woonbestemmingen:

A. De locatie met het adres Oude Postweg 2a betreft de woning aan de noordzijde van het landgoed. De 
bestemming 'Wonen' is op een dusdanige manier bestemd dat er vrijwel geen achtererfgebied aanwezig is 
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waar een bijgebouw geplaatst kan worden. Het bestemmingsvlak zal opnieuw gesitueerd worden zodat dit 
wel mogelijk is. 

B. De locatie met het adres Oude Postweg 2 betreft het hoofdgebouw van het landgoed, namelijk het landhuis. 
Het landhuis verkeert in een dermate slechte staat dat het plan bestaat de woning te vervangen en een 
landhuis met allure terug te bouwen. Hiervoor zijn specifieke bouwregels opgenomen ten behoeve van de 
realisatie van deze woning. Daarnaast zal de bestemming 'Wonen - Landgoed' in omvang worden 
teruggebracht. De omliggende gronden zijn agrarisch in gebruik en zullen ook als dusdanig bestemd worden. 
Tevens zullen andere open plekken op het landgoed welke in agrarisch gebruik zijn eveneens als agrarisch 
bestemd worden.

C. De locatie met het adres Vliegveldstraat 55 is gesitueerd aan de laan en tevens zichtlijn ten zuiden van het 
hoofdgebouw. Echter het woonbestemmingsvlak is op deze lijn/zichtas geprojecteerd. De locatie van het 
bestemmingsvlak 'Wonen' zal anders gesitueerd worden. 

D. De locatie met het adres Vliegveldstraat 61 is gesitueerd aan de westzijde van het landgoed, naast de 
spoorlijn Hengelo-Oldenzaal. De dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' is echter over het 
woonbestemmingsvlak geprojecteerd. De verbeelding wordt aangepast zodat dit niet meer aan de orde is. 
De omvang van het dubbelbestemmingsvlak zal aangepast worden.

Overige locaties:

1. Ter plaatse van de huidige bestemming 'Wonen - Landgoed' zijn de bestaande vijvers niet als waterpartijen 
bestemd. Deze twee waterpartijen zullen daarom voorzien worden van de bestemming 'Water -2'. Dit geldt 
ook voor de vijver/waterpartij ten zuidoosten van het hoofdgebouw.

2. Op de aangegeven percelen vindt boomteelt plaats, maar de percelen zijn niet als zodanig bestemd. De 
desbetreffende percelen zullen als dusdanig bestemd worden dat boomteelt wel mogelijk is. 

3. Tussen het hoofdgebouw en de te slopen veldschuur zijn drie schuren aanwezig welke niet zijn aangeduid in 
de verbeelding. Dit zal hersteld worden met een aanduiding in de verbeelding.

De regels van de enkelbestemming 'Bos - Natuur' zullen wat betreft de hoogte van overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, verhoogd worden naar ten hoogste 6,00 m ten behoeve van de realisatie van toegangspoorten 
met allure, bijpassend bij het te bouwen landhuis, aangepast worden. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

Voor de betreffende onderdelen van dit bestemmingsplan geldt dat de bestemmingen met bijbehorende regels 
zoals opgenomen in het voorgaande bestemmingsplan worden hersteld. De beleidskaders uit het voorgaande 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' zijn derhalve tevens van toepassing op onderhavig bestemmingsplan.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda 
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische 
structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan 
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben 
decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS (tegenwoordig NNN), inclusief de Natura 2000 
gebieden (zoals de Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in 
aard (beleidsmatig versus procesmatig):

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die nodig zijn om het 
vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor een goed 
systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en 
besluitvorming bij verschillende overheden.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft een raakvlak met het nationaal belang, namelijk het beschermen en in stand 
houden van het Natuurnetwerk Nederland. Met onderhavig bestemmingsplan worden enkele omissies hersteld en 
worden bouwmogelijkheden op het landgoed verruimd in het kader van de renovatie van het gehele landgoed. 
Landgoed Het Oosterveld draagt hiermee bij aan het behoud van de NNN. In het onderhavig plan zijn geen 
nationale belangen in het geding. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het 
rijksbeleid. 
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3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6, leden 2 t/m 4 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijven voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er 
sprake is van een behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de 
behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
in die behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk maken of, in 
relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte 
moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is 
gehouden met het voorkomen van leegstand. 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld 
door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor 
de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling.

Onderhavig plan

Het al dan niet toenemen van het ruimtebeslag is een belangrijk criterium voor het aanmerken van een 
ontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien er wel sprake is van een (geringe) toename van 
bouwmogelijkheden, dan kan sprake zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In onderhavig plan is geen 
sprake van een toename van de totale oppervlakte aan woonbestemming. De oppervlakte aan woonbestemming 
op het landgoed wordt in zijn totaliteit zelfs verminderd. Daarnaast wordt het bestaande aantal woonvlakken 
gehandhaafd. 

Gelet op het feit dat in het onderhavige plan:

er geen sprake is van nieuw beslag op de ruimte;
er sprake is van een ontwikkeling, die in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' aanvaardbaar is, 
zoals dit middels voorliggende bestemmingsplantoelichting wordt aangetoond;

kan gesteld worden dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en toetsing aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking verder achterwege kan blijven.

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel weer. 
Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in 
samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een 
structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei 
2017 in werking getreden.

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle 
initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van ruimte, 
bestaande bebouwing en infrastructuur. 

Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde 
en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en 
samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de 
ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn 
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als doel 
om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een 
zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan 
woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.

De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met bestaande kwaliteiten. De Catalogus 
Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten 
worden, is daarbij een instrument om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale kwaliteit is het 
koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals het stimuleren van culturele identiteit van 
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de provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. 
herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hier bij. Het realiseren van sociale 
kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het bieden van ruimte aan 
initiatieven van onderop.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten 
is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een 
realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die 
onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie 
juridisch geborgd is. 

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt 
in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op 
neer dat eerst bestaand bebouwd gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan 
plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe 
veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische 
waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones enzovoorts. De generieke 
beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel. 

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is 
een spectrum van zes ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities. 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar 
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. 
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Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: Provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende 
beeld.  

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling nodig of mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Hierbij is onder 
andere het principe van 'zuinig en zorgvulig ruimtegebruik' (artikel 2.1.3) van belang die er voor staat dat in 
eerste instantie bestaande bebouwing en stedelijk gebied wordt benut, voordat er nieuwbouw in de groene 
omgeving plaatsvindt. Onderhavig plan betreft het herstellen van een aantal omissies in het bestemmingsplan en 
daarbij de vervanging van een bestaande landgoed woning. Er vindt geen grote toename van bebouwing plaats. 
Het plan heeft een positieve bijdrage aan de algemene beginselen van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 
Daarnaast draagt de algehele renovatie van het landgoed bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de 
instandhouding van natuur.

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in 
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de 
ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart 
van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 
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Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is omlijnd (bron: 
provincie Overijssel)

De locatie is onderdeel van het ontwikkelingsperspectief 'Zone Ondernemen met Natuur en Water'. In deze 
gebieden kunnen nieuwe ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan beheer en versterking van de landschaps-, 
natuur- en wateropgave worden gerealiseerd. Met name hier zijn bijzondere functiecombinaties mogelijk, zoals 
landbouw en natuur, specifieke vormen van verblijfsrecreatie, landgoederen en wonen met natuur en/of water. 
De voorgenomen ontwikkeling past zodoende binnen deze ontwikkelingsperspectieven.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'dekzandvlakken- en ruggen'. De dekzandgronden beslaan 
een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk – 
door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen 
hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd. De ambitie is de 
natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te 
maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en door beplanting met ‘natuurlijke’ soorten. 
En door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in gebiedsontwerpen.

Het voornemen is onderdeel van de renovatie van Landgoed Het Oosterveld wat investeringen in het gebied met 
zich meebrengt. Het landschapsontwerp van het landgoed wordt in ere hersteld door landschappelijke ingrepen 
en het landgoed wordt hersteld van achterstallig onderhoud. Er vindt versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
plaats door herstel en behoud van het historische landgoed. Het te vervangen landhuis wordt gericht op de 
vormen in het ontworpen landschap. Er wordt geïnvesteerd in het zichtbaar maken van de cultuurhistorische 
waarden, met behoud van de waarde van flora en fauna. Geconcludeerd wordt dan ook dat de 'Natuurlijke laag' 
geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'Jonge heide- en broekontginngingslandschap' aan 
het plangebied toe. Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de 
grote oppervlakte aan – voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het 
essen- en oude hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal 
bemestte plaggen dienden als structuur verbeteraar en bemesting voor de akker gronden op de essen. Na de 
uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht. 
Vanaf 1750 zijn vanuit de landgoederen en buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht en 
houtproductie bebost. 

Het herstel van enkele omissies en de verbreding van de bouwmogelijkheden in het onderhavig plan doet geen 

  bestemmingsplan Buitengebied Landgoed Het Oosterveld       17



afbreuk aan de kenmerken van het jonge heide- en broekontginningslandschap. Met het voornemen wordt de 
rechtlijnige landschappelijke structuur intact gehoudem en wordt de te vervangen bebouwing hierop aangepast. 
Hiermee  wordt er recht gedaan aan de bestaande structuren en opbouw van het landschap. Het onderhavige 
plan is daarmee passend binnen het gebiedskenmerk. 

Stedelijke laag

De 'Stedelijke laag' heeft binnen het plangebied geen specifieke kenmerken en blijft daarom verder buiten 
beschouwing. 

Laag van de beleving

De laag van de beleving geeft voor het plangebied het gebiedskenmerk 'landgoederen en buitenplaatsen' aan. 
Het voornemen draagt bij aan het behoud van het landgoed. Het onderhavige plan is daarmee passend binnen 
het gebiedskenmerk. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten planologische wijziging volledig 
in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening 
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.  

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening een structuurvisie 
vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente (10 september 2013). De visie bevat de hoofdlijnen 
van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren 
ruimtelijk beleid. 

De gemeente Dinkelland profileert zich als een agrarische en toeristische gemeente. Deze twee componenten 
zijn dan ook grote dragers van de Dinkellandse economie. Het beleid wordt gericht op het versterken van dit 
economische profiel. Dinkelland kiest voor een regisserende en faciliterende rol in het borgen en bevorderen van 
een gezond en maatschappelijk verantwoord economisch leven in de gemeente. Realisering van compenserende 
werkgelegenheid voor de teruglopende agrarische sector en de bevordering van de economische betekenis van 
de toeristisch-recreatieve sector zijn hoofdkeuzes van beleid.

Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als een kleinschalig 
samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. De gemeente heeft een gezonde 
economie die ten dele drijft op de agrarische en toeristische sector maar waarin ook zeker andere bedrijvigheid, 
die zowel in de kernen als het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland staat voor het 
duurzaam borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente 
gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor:

een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het grondgebied, met respect voor het natuurlijke en 
culturele erfgoed; 
goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het karakter van Dinkelland, 
met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.

Landgoederen

In de structuurvisie wordt ook een visie gegeven over landgoederen. De gemeente Dinkelland kent enkele 
landgoederen, die behoren tot de parels van de gemeente. Het grote maatschappelijk belang van (particuliere) 
landgoederen is voor de provincie reden om te zoeken naar mogelijkheden voor duurzame instandhouding en 
verdere ontwikkeling van landgoederen. Om dit te bereiken stimuleert de provincie visievorming en het opstellen 
van landgoedversterkingsplannen Ook de gemeente vindt het belangrijk dat landgoederen duurzaam 
instandgehouden worden en zich ontwikkelen naar deze tijd. Het economisch rendement van een landgoed is 
veelal laag. Rendabele functies moeten vaak de instandhouding en ontwikkeling van onrendabele functies 
mogelijk maken. Door onder voorwaarden ruimte te scheppen voor nieuwe economische dragers wordt 
bijgedragen aan een duurzame instandhouding van de landgoederen. In de vorm van bijvoorbeeld recreatie 
arrangementen, rood voor rood, nieuwe functies in vrijkomende gebouwen wordt hier binnen het beleid ruimte 
voor geboden. 
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Toets 

Het herstel van de omissies en de ruimere bouwmogelijkheden op het landgoed geven mogelijkheden voor een 
duurzame instandhouding van het landgoed. Geconcludeerd wordt dat voorliggend bestemmingsplan niet in strijd 
is met het beleid uit de gemeentelijke structuurvisie.

3.3.2  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving gemeente Dinkelland

Zoals reeds aan bod is gekomen in paragraaf 3.2.1 zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de 
Omgevingsverordening Overijssel op 12 april 2017 vastgesteld. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving maakt hier 
onderdeel van uit. Op basis van het provinciaal beleid ten aanzien van dit instrument is het mogelijk om op 
gemeentelijk niveau beleidskaders vast te stellen. De gemeente Dinkelland heeft op 8 oktober 2013 het 
beleidskader 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' vastgesteld. Het beleidskader dient als toetsingskader voor de 
gemeente om aangevraagde ontwikkelingen in het landelijke gebied te kunnen beoordelen op basis van de 
kwaliteitsimpuls. Tegelijkertijd biedt het beleidskader aanvragers handvatten om hun aanvraag vorm te geven in 
combinatie met de kwaliteitsimpuls. Het kader streeft na om dit nieuwe instrument zoveel mogelijk te 
objectiveren en eenduidig toe te passen. 

Toets

In onderhavig plan vindt er een ontwikkeling plaats waarbij een bestemmingsplanherziening vereist is. Daarmee 
is in principe KGO van toepassing. Echter, aangezien het nieuw te realiseren landhuis onderdeel is van een 
landgoed dat landschappelijk gezien gerenoveerd wordt, en verder alleen het volume van het landhuis toeneemt 
en de overige wijzigingen bestaan uit omissies in het huidige bestemmingsplan, is in dit geval KGO niet van 
toepassing te verklaren. 

3.3.3  Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 2016

De Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 2016 bevat het welstandsbeleid voor de gemeente 
Dinkelland. In de nota is het grondgebied opgedeeld in deelgebieden voor de kernen en het buitengebied. Voor 
elk deelgebied is een waarderingsblad en een ambitiekaart gemaakt. Ieder blad bestaat uit een kaartje van het 
gebied, een toelichting, en een weergave van de beoogde omgevingskwaliteit dat bij de welstandstoets voor de 
omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) van toepassing is. Het welstandsbeleid van de gemeentes bestaan uit 
drie niveau’s van omgevingskwaliteit: 

1. Basis omgeving
2. Midden omgeving
3. Bijzondere omgeving

Het niveau dat van toepassing is geldt voor de algemeen heersende karakteristiek van een gebied. De waarde is 
dus door de bestaande omgeving bepaald. Het komt voor dat binnen een gebied een gebouw of complex ligt dat 
zich door de bijzondere kwaliteit onderscheidt. Deze wordt apart genoemd. De welstandsbeoordeling in deze 
gebieden is gericht op het behouden en versterken van de basiskwaliteiten van de gebieden. Bij de 
welstandsbeoordeling wordt vooral gekeken of het bouwplan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving (van hoofdvorm tot materiaal en detail). Afhankelijk van het soort 
bouwwerk komen de volgende beoordelingsmodellen voor: 

‘Ambtelijk’: alleen kleine bouwwerken van- en voor de voorgevel  worden getoetst. Deze toets vindt 
ambtelijk plaats. Bouwplannen achter de voorgevel zijn toetsvrij.
'Stadsbouwmeester’: de stadsbouwmeester toetst.
‘Q-team’: het Q-team beoordeelt en kan daarbij in overleg treden met de inititatiefnemer en/of ontwerper. 

Toets
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Figuur 3.3: Fragment Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 2016

Het plangebied ligt in een gebied dat het niveau 'bijzonder' heeft. De welstandsbeoordeling in deze gebieden is 
gericht op het behouden en stimuleren van de cutuurhisorische bebouwingskarakteristieken. Deze benadering 
past bij gebieden die van grote betekenis zijn voor het toaal beeld van de kernen en het landschap. Deze 
gebieden hebben een bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke, stedenbouwkundige of architectonische 
karakteristieken. Nieuwe ingrepen worden met extra aandacht en zorg beoordeeld. 

De gemeentes Dinkelland en Tubbergen kennen diverse landgoederen. De waardering van waardevolle 
elementen is op deze locatie gericht op landgoederen. Dit betreft de vaak oude landgoederen met een cultuur- 
(historische) achtergrond. Op de landgoederen staan vaak bijzondere gebouwen, die door de vormgeving en 
landschapsinrichting in het landelijke gebied verankerd zijn. 

Alle beoordelingsaspecten van situering tot aan detaillering maken onderdeel uit van de welstandsbeoordeling. 
Afhankelijk van het soort bouwwerk komen de beoordelingsmodellen voor: 

 'Stadbouwmeester': de stadsbouwmeester toets.
 'Q-team': het Q-team beoordeelt en kan daarbij in overleg treden met de initiatiefnemer en/of ontwerp. 

In voorliggend plan wordt gewerkt met het beoordelingsmodel voor het Q-team. In overleg wordt het bouwplan 
van het nieuwe landhuis ter vervanging van het huidige landhuis ontwikkeld. De ambitie voor waardevolle 
elementen betreft het handhaven en waar mogelijk versterken van de relatie tussen de gebouwen (ook 
onderling), de omgeving en het landschap. Vanwege hun individuele karakter en (cultuur-) historische waarde 
dienen de specifieke kenmerken te worden gerespecteerd. De gebouwen moeten van een hoog architectonisch 
niveau zijn, passend in de omgeving. Erf en bebouwing worden opgenomen (verankerd) in de omgeving door de 
eigen landschapsinrichting. Vanwege het aanwezige individuele karakter, landschappelijke- en/of (cultuur-) 
historische waarde van deze elementen dient bij een beoordeling rekening gehouden te worden met de 
specifieke (historische) kenmerken van de bebouwing en de omgeving.

Op voorhand worden er geen belemmeringen verwacht vanuit de Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en 
Tubbergen 2016. Toetsing op welstand vindt uiteindelijk plaats bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
bouw van een landhuis ter vervanging van het bestaande landhuis. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan relevante feiten en de af te wegen 
belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).

Er moet worden aangetoond dat de diverse milieuaspecten de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in 
de weg staan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan en 
plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming 
tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het 
onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's 
geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, 
verkeer, water en vormvrije m.e.r-beoordeling. 

Het bestemmingsplan heeft tot doel om een aantal omissies in de huidige bestemmingsplannen te herstellen of 
de bestaande, feitelijke situatie te bestemmen. Het herstellen bestaat onder andere uit het correct verbeelden 
van de woonbestemmingen, waardoor de woonvlakken wijzigen en voor het aspect geluid aangetoond moet 
worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast is er sprake van een ontwikkeling wat 
betreft de ruimere mogelijkheden voor de herbouw van het landhuis. Deze ontwikkeling beperkt zich tot het 
verhogen van het aantal m3 inhoud van het landhuis. Gelet op het karakter en de strekking van dit 
bestemmingsplan is het niet nodig om ander specifiek onderzoek dan geluid en water te verrichten.

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli  2017 zijn er enkele 
wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure  eenduidiger en overzichtelijker te maken, 
alsmede het aspect milieueffectrapportage  explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het 
vaststellen van  mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om  te gaan met dit 
besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het  Besluit milieueffectrapportage 
wordt benoemd , maar onder de gestelde drempelwaarden blijft,  volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het  Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien 
de gestelde drempelwaarden  overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een  
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld. 

Toets

De voorgenomen activiteiten bestaan uit het herstellen van omissies in combinatie met het verruimen van de 
bouwmogelijkheden van het landhuis. Deze activiteiten staan niet in onderdeel C of onderdeel D van de Bijlage 
behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. 

Conclusie 

De beoogde activiteit staat niet in de C of D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage en daarmee is het 
onderhavige project niet m.e.r.-plichtig.

4.2  Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die 
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 
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gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar 
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De 
richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige 
woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Het onderhavig plan voorziet in het herstellen van omissies in combinatie met het verruimen van de 
bouwmogelijkheden van een landhuis ter vervanging van het huidige landhuis. Er wordt geen gevoelige functie 
toegevoegd aan de bestaande situatie en er is evenmin sprake van het toevoegen van milieubelastende functies 
die hinder kunnen opleveren richting de omgeving. Op basis van deze gegevens kan toetsing aan milieuzonering 
achterwege blijven. Er blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

4.3  Bodem
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht. 

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de 
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot 
belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het 
bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader 
onderzoek) worden of het een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet 
moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden opgenomen.

Toets

Het onderhavig plan voorziet in het herstellen van omissies in combinatie met het verruimen van de 
bouwmogelijkheden van een landhuis ter vervanging van het huidige landhuis. Er wordt geen gevoelige functie 
toegevoegd aan de bestaande situatie, maar de vervanging van het landhuis kan anders gesitueerd worden dan 
het huidige landhuis. Voor het nieuwe landhuis zal bij de omgevingsvergunningaanvraag een bodemonderzoek 
nodig zijn. 

4.4  Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan een onderzoek 
worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze 
geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, wegen en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
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Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, 
psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende functies, anderzijds 
betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies. Ondanks dat er 
geen sprake is van nieuwe geluidsgevoelige functies, maar de locatie van de woonbestemmingsvlakken anders 
gesitueerd worden, is er akoestisch onderzoek nodig zodat er aangetoond kan worden dat er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Door Buijvoets Bouw- en geluidadvisering is een akoestisch onderzoek 
industrielawaai, weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is bijgevoegd als Bijlage 2. 
Hierna zijn de resultaten samengevat opgenomen.

Toets

Wegverkeerslawaai

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die aan 
weerszijde een breedte heeft van:

a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet:

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat dat de 

geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt 
(art. 74, lid 3 Wgh).

De bouwvlakken ter plaatse van de Oude Postweg 2a en de Vliegveldstraat 55 liggen in “buitenstedelijk” gebied 
binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Oude 
Postweg respectievelijk de Vliegveldstraat (N737).

Voor de rekeninvoergegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I van het akoestisch 
onderzoek.

De geluidbelasting LDEN t.g.v. de N737 incl. 2 dB aftrek bedraagt maximaal 48 dB op de grens van het bouwvlak 
en ligt onder de ambitiewaarde van 53 dB en de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor 
wegverkeerslawaai is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Railverkeerslawaai

Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp’s) voor 
hoofdspoorwegen van kracht geworden. Gpp’s stellen een heldere grens over de toelaatbare hoeveelheid geluid 
en voorkomen een onbelemmerde groei van het geluid door toenemend verkeer. De Gpp-waarde t.h.v. het 
plangebied in punt 10801 op 50 m uit de spoorlijn bedraagt afgerond 64 dB waarmee de zonebreedte 300 m 
bedraagt. De bouwvlakken van Oude Postweg 2 en 2a liggen binnen de zone zodat een akoestisch onderzoek 
noodzakelijk is.

Voor de rekeninvoergegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I van het akoestisch 
onderzoek.

Berekend is de geluidbelasting LDEN, dat is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. 
De modelgegevens met plots en resultaten zijn opgenomen in bijlage I van het akoestisch onderzoek. De 
geluidbelasting LDEN bedraagt maximaal 63 en 59 dB op bouwvlak Oude Postweg 2a respectievelijk Oude 
Postweg 2 waarmee de 58 dB voorkeursgrenswaarde en ambitiewaarde van het beleid wordt overschreden.

Het gaat hier om 2 bestaande woningen. Bij een verbouwing of nieuwbouw kan met relatief eenvoudige gevel 
maatregelen het binnenniveau worden gewaarborgd. De maatregelen die voor de woningen getroffen dienen te 
worden om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van 
stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. De maatregelen aan de gevels zijn het meest doelmatig.

Er moet een hogere grenswaarde worden aangevraagd voor railverkeerslawaai:

Oude Postweg 2 : 59 dB
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Oude Postweg 2a : 63 dB.

Industrielawaai

Op het voormalige vliegveld Twente komt een industrieterrein met een 50 dBA geluidszone. Door Adecs Airinfra 
is t.b.v. het bestemmingsplan voor dit gebied een akoestisch onderzoek uitgevoerd “Deelonderzoek geluid MER 
Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente” kenmerk ar160114.rap, 9 juni 2016. In dat onderzoek is voor het 
industriegebied “Plangebied Noord” in figuur 86 het zonevoorstel zone noord op basis van de 50.5 dB(A) Letmaal 
contour van de industrie opgenomen (zie bijlage I). Uit dit voorstel volgt dat de 50.5 dB(A) Letmaal contour 
buiten het verkleinde bouwvlak van Oude Postweg 2 ligt. De andere bouwvlakken liggen op zeer ruime afstand 
buiten de contour.

Het is dus niet noodzakelijk een nader onderzoek in te stellen naar de geluidbelasting door industrielawaai, voor 
dit aspect is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Cumulatie weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai

In de Wet geluidhinder (artikel 110a) is bepaald dat bij het vaststellen van een hogere 
grenswaarde rekening moet worden gehouden met het eventueel optreden van cumulatie 
van geluid. Ter bescherming van (toekomstige) bewoners mag de gecumuleerde 
geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog worden.

Daar waar als gevolg van cumulatie een hogere geluidsbelasting optreedt moet bij het dimensioneren van de 
gevelisolatie rekening worden gehouden met deze gecumuleerde 
geluidsbelasting. Op deze manier blijft de geluidskwaliteit van het binnenklimaat in woningen (bijvoorbeeld 
belangrijk voor een goede nachtrust) gewaarborgd. Op grond van het 
Bouwbesluit moet bij het ontwerp van woningen voldaan worden aan de wettelijke 
binnenniveaus.

Cumulatie rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai wordt bepaald aan de hand van de rekenmethode 
opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is 
van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante 
blootstelling door verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval is geen sprake van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door meerdere bronnen, dus is cumulatie niet van toepassing.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat er een hogere geluidswaarde voor spoorweglawaai bestaat voor

Oude Postweg 2 : 59 dB
Oude Postweg 2a : 63 dB 

Hiervoor kan de gemeente een hogere grenswaarde aanvragen. Omdat maatregelen aan het spoor of tussen het 
spoor en de woningen niet mogelijk zijn, dienen in de te realiseren woningen, indien noodzakelijk, zodanige 
gevelmaterialen worden toegepast dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet 
wordt overschreden. Bij de indiening van het bouwplan dient hier op te worden getoetst.

Voor wegverkeerslawaai en industrielawaai is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.5  Luchtkwaliteit
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate' 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 
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woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

Als gevolg van vooliggend plan blijft er sprake van vier woonvlakken ter plaatse van landgoed Het Oosterveld te 
Deurningen. Het aantal woningen wordt niet verruimd, op basis waarvan ook geen toename van bijvoorbeeld 
verkeersbewegingen wordt verwacht. Het plan heeft geen invloed op de luchtkwaliteit ter plaatse. Een 
overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de 
luchtkwaliteit is derhalve niet nodig.

4.6  Externe veiligheid
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet 
gaat het daarbij om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport 
gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving 
van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Op 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en 
het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat 
een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als 
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval 
binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op 
een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn 
daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het 
groepsrisico geldt geen norm maar slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht 
in geval van een toename van het groepsrisico.

Risicokaart 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
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weergegeven.

Toets

Figuur 4.2: uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen het plangebied een gasbuisleiding aanwezig is. Ten zuiden van de A1, in 
het plangebied, ligt een NEN 3650 gastransportleiding van de Gasunie. Het gaat hierbij om een 
aardgastransportleiding (N-528-91). Deze leiding heeft een uitwendige diameter van 219 mm en heeft een 
maximale werkdruk van 40 bar. De belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding 
betreft minimaal 4 meter. Deze strook ligt binnen het plangebied en heeft geen consequenties voor de bestaande 
situatie. De plaatsgebonden risicocontour betreft 0 meter. Binnen het plangebied worden geen nieuwe kwetsbare 
bestemmingen toegevoegd. Voor de bestaande kwetsbare bestemmingen blijven de risico's ongewijzigd. 
Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van de de regeling externe veiligheid buisleidingen.

In de nabije omgeving, maar niet in het plangebied zijn de volgende risicobronnen aanwezig; 

Buisleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO);
Tankstation Texaco Veeldsveld (tankstation aan de noordzijde van Rijksweg A1); 
Avia Weghorst Lonnekermeer (tankstation aan de zuidzijde van Rijksweg A1); 
Spoorlijn Hengelo-Bad Bentheim
Rijksweg A1

Buisleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Ten oosten van het plangebied ligt een DPO buisleiding. Het betreft een buisleiding voor vervoer van brandstof, 
heeft een uitwendige diameter van 219 mm en een maximale werkdruk van 80 bar. De plaatsgebonden 
risicocontour afstand bedraagt 0 meter. Voor de bestaande kwetsbare bestemmingen blijven de risico's 
ongewijzigd. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van de de regeling externe veiligheid buisleidingen.

Tankstation Texaco Veeldsveld

De plaatsgebonden risicocontour van het vulpunt (40 meter), de afleverzuil (15 meter) en de opslagtank (25 
meter) vallen buiten het plangebied. Het invloedsgebied voor het groepsrisico is 150 meter. Binnen deze zone 
liggen geen kwetsbare objecten en de personendichtheid neemt ook niet toe. Het LPG-station valt ten aanzien 
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van het groepsrisico binnen aanvaardbare grenzen. Het groepsrisico van het LPG-station is dus niet van 
toepassing.

Avia Weghorst Lonnekermeer 

De vergunde doorzet van het tankstation is 800 m³ per jaar. De zones van het vulpunt (110 meter), van de 
afleverzuil (15 meter) en de opslagtank (25 meter) vallen buiten het plangebied. Binnen het plangebied zijn 
daarnaast ook geen (beperkt) kwetsbare objecten gesitueerd. In de toekomstige situatie zal evenmin sprake zijn 
van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de contouren. Het plaatsgebonden risico van het LPG-station is dus 
acceptabel. Het invloedsgebied voor het groepsrisico is 150 meter. Binnen deze zone liggen geen kwetsbare 
objecten. Het groepsrisico van het LPG-station is dus niet van toepassing.

Rijksweg A1 en het spoor traject Hengelo – Bad Bentheim

Nabij het plangebied liggen routes van gevaarlijke stoffen betreffende de Rijksweg A1 en de spoorlijn tussen 
Hengelo en Bad Bentheim. 

Voor de A1 geldt een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter, een plasbrandaandachtsgebied 30 meter 
aan weerszijden van het wegvak en een invloedsgebied van 200. Binnen het invloedsgebied en tevens binnen het 
plangebied worden geen nieuwe kwetsbare objecten toegeveogd, eveneens neemt de personendichtheid binnen 
het plangebied niet toe. De snelweg A1 levert voor externe veiligheid geen belemmeringen op. 

Voor de spoorlijn geldt tevens een plaatsgebonden risico van 0 meter, geen plasbrandaandachtsgebied en een 
invloedsgebied van 200 meter. Binnen het invloedsgebied en tevens binnen het plangebied worden geen nieuwe 
kwetsbare objecten toegevoegd, eveneens neemt de personendichtheid binnen het plangebied niet toe. De 
spoorlijn levert voor externe veiligheid geen belemmeringen op.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in het toevoegen van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten. 
Bovendien is tevens geen sprake van een toename van het aantal personen binnen het plangebied als gevolg van 
de planvorming. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en 
regelgeving met betrekking tot externe veiligheid.

4.7  Water
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te 
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets 
is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, 
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op 
oppervlaktewater). 

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de 
landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld 
die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het 
Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor 
ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en 
het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waterbeheerplan 2016-2021

Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en 
welke (bestuurlijke) accenten zij in de samenwerking met partners willen leggen. Van daar uit wordt vervolgens 
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het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven voor de primaire taakgebieden: 

Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water. 
Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water. 
Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water. 
Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.

Waterveiligheid

Ingezet wordt op meerlaagsveiligheid: het op orde brengen van de waterkeringen, proberen te bereiken dat in 
de ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met waterveiligheid en eventuele gevolgen van een 
overstroming. En om adequaat te kunnen optreden bij hoog water zorgt het waterschap er voor dat de 
crisisbeheersing op orde is.

Voldoende Water

De doelen voor 'Voldoende Water' zijn uitgewerkt voor drie situaties:

1. In normale omstandigheden werkt het waterschap aan doeltreffend en doelmatig waterbeheer gericht op 
optimaal functiegebruik.

2. In droge omstandigheden wil het waterschap droogteschade zo lang mogelijk voorkomen.
3. In natte omstandigheden wil het waterschap wateroverlast en natschade zoveel mogelijk voorkomen.

De beleidsmatige kern voor voldoende water onder normale omstandigheden vormt de GGOR; het Gewenste 
Grond- en Oppervlaktewater-Regiem. In de planperiode wordt dit GGOR omgevormd en uitgebreid tot het 
'Voorzieningenniveau'. Daarmee wil het waterschap aan de (grond)gebruikers helder aangeven op welke wijze 
de landgebruik-functies bedient gaan worden, onder zowel normale, als onder droge en natte omstandigheden. 
Knelpunt is nog steeds de verdroging van vele natuurgebieden. Voor de maatregelen richt het waterschap zich 
primair op de uitvoering van de maatregelen voor Natura2000-gebieden.

Als gevolg van de klimaatontwikkeling nemen droge periodes toe. Het waterschap speelt daarop in door de 
maatregelen uit te voeren die in het kader van de Zoetwatervoorziening Oost Nederland zijn afgesproken. Het 
betreft een pakket aan maatregelen om de beschikbaarheid van zoetwater voor gebieds- en 
oppervlaktewaterfuncties zo lang mogelijk op peil te houden en om schade door droogte te beperken Het 
waterschap spaart water door het vasthouden van grond- en oppervlaktewater in het gebied. Het waterschap 
voert water aan waar nodig en mogelijk.

Kern van het waterbeheer onder natte omstandigheden vormen de werknormen voor regionale wateroverlast. 
Het waterschap gaat de komende jaren opnieuw toetsen of het gebied nog aan deze normen  voldoet en zullen 
maatregelen nemen waar dat niet het geval is. Het streven is om de toetsingsmethodiek in Rijn Oost te 
harmoniseren. En het waterschap stelt een strategie op over hoe de organisatie wil omgaan met verdere 
klimaatontwikkeling en de gevolgen daarvan voor wateroverlast (en droogte).

Watertoetsproces

Op 17-01-2018 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 2. De beantwoording van 
de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de 
grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding. 

4.8  Ecologie
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot aanwezige 
natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan met beschermde 
gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden 
gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet 
natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 

Toetsing 

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt gedeeltelijk in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Overige gronden liggen binnen de zone 
ondernemen met natuur en water buiten de NNN.

Natura 2000-gebied

Het plangebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt aan de overzijde 
van de Vliegveldstraat.

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatieve effecten op deze natura 
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2000- of Natuurnetwerk Nederland gebieden. Er is geen nader onderzoek nodig in het kader van 
gebiedsbescherming en er hoeft geen ontheffing van de Omgevingsverordening Overijssel of Wet 
natuurbescherming aangevraagd te worden.

Soortenbescherming

De gronden in het plangebied zijn reeds in gebruik en ingericht ten behoeve van het wonen. Op basis hiervan 
lijkt van aantasting van leefgebied voor beschermde flora en fauna geen sprake, daarnaast is de invloedsfeer 
van de voorgenomen ontwikkeling lokaal. Op basis van deze gegevens wordt nader onderzoek op basis van de 
Wet natuurbescherming niet noodzakelijk geacht.

4.9  Archeologie en Cultuurhistorie
Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel het 
archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische waarden 
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient er een 
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. Een deel van 
de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in werking 
treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de 
Erfgoedwet.

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt 
verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig 
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het 
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht 
worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

Archeologie

Het bureau RAAP heeft in 2008 een archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld voor de gemeente 
Dinkelland. Binnen het plangebied vinden er alleen bodemingrepen plaats ten behoeve van de bouw van de 
woning en sloop van de opstallen. Daarom is hiervoor specifiek bekeken wat de archeologische verwachting is 
ter plaatse van de Landgoed Het Oosterveld in Deurningen.

Figuur 4.4: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: gemeente Dinkelland)
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Toets 

De planlocatie is geomorfologisch deels aangewezen als "dekzandwelvingen- en vlakten" en deels als 'beekdalen 
en overige laagten', zie bovenstaande afbeelding. Archeologisch onderzoek in dergelijke gebieden, die een 
middelmatige archeologische verwachtingswaarde scoren voor archeologische resten uit alle perioden, is 
noodzakelijk voor plangebieden groter dan 5.000 m² en bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Vrijstelling voor 
archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm m.u.v. gebieden met een lage verwachting binnen 
plangebieden met meerdere verwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan 
terreinen met waardevolle archeologische resten. Voorliggend plan omvat geen bodemingrepen groter dan 
5.000 m2 en dieper dan 40 cm en daarmee geldt vrijstelling van archeologisch onderzoek.

Cultuurhistorie

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De bescherming van 
cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen 
de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties. 

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er in de directe 
omgeving geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig zijn. Het plangebied is onderdeel van een 
historisch landgoed. Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het 
aspect 'cultuurhistorie'.

4.10  Verkeer / parkeren
Het plangebied wordt ontsloten via de Oude Postweg of de Vliegveldstraat. Conform de huidige situatie blijft er 
sprake van vier woonvlakken, zodoende is van een toename van het aantal verkeersbewegingen geen sprake. 
Voor parkeren geldt eveneens dat dit conform de bestaande situatie in stand wordt gehouden. De aspecten 
verkeer en parkeren leveren derhalve geen belemmeringen op voor dit plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek
De in voorgaande hoofdstukken beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een 
verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) 
vormen het juridisch bindende deel. Op de verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen 
visueel weergegeven. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of 
op te richten bouwwerken. De toelichting heeft zelf geen juridische bindende werking, maar moet worden 
beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd dienen te 
worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de 
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde 
komen. Voor de systematiek is aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder 
meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en systematiek 
van de regels kort toegelicht. 

Inleidende regels

Begrippen

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden 
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die 
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt 
verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een 
lijn moet worden aangehouden.

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond 
toegekende functies;

bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels geregeld. Waar en 
met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar 
bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding (plankaart);

nadere eisen

In dit onderdeel is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het 
plan te geven regels ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen nadere eisen kan 
stellen. 

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels ten aanzien van 
het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;

specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan wel strijdig zijn met 
de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen 
die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking 
op de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies;

afwijken van de gebruiksregels:
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Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen.

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

In dit onderdeel wordt aangegeven waarvoor een omgevingsvergunning verplicht wordt gesteld met betrekking 
tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden.

wijzigingsbevoegdheid

Middels de bevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan 
wijzigen.

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen 
en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein 
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt 
gesteld;

Algemene bouwregels:

In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen;

Algemene gebruiksregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in algemene zin;

Algemene aanduidingsregels:

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven;

Algemene afwijkingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in 
het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in 
acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Algemene wijzigingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat 
hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en wegverkeerslawaai en er wordt de 
mogelijkheid geboden om nadere eisen aan aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een 
bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De 
overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het 
met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester 
en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het 
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond en opstallen, dat 
afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet;

Slotregel: 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

5.2.2  Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals bouwregels, gebruiksregels 
en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:

Bestemmingen 

'Agrarisch - 1'

De gronden binnen de bestemming ‘Agrarisch - 1’ bestaan uit een combinatie aan functies. Deze gronden zijn 
voornamelijk bestemd voor het agrarisch gebruik en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden;
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'Agrarisch - 2'

De gronden binnen de bestemming ‘Agrarisch - 2’ bestaan uit een combinatie aan functies. Deze gronden zijn 
bestemd voor het agrarisch gebruik in combinatie met het behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden 
en natuurwaarden. Op het landgoed zijn meerdere percelen agrarisch in gebruik en niet als zodoende bestemd. 
Deze percelen zullen als 'Agrarisch - 2' bestemd worden. Daarnaast zullen de gronden die in gebruik zijn voor 
boom- en sierteelt aageduid worden met 'specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of 
boomkwekerijbedrijf'.

'Bos - Natuur' 

De voor ‘Bos - Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor natuur, watergangen/partijen, bosbouw, 
houtproductie en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de 
landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden. Het overgrote deel van het landgoed heeft de 
bestemming 'Bos - Natuur'.

'Verkeer'

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor (ontsluitings)wegen, paden, bruggen, dammen en/of 
duikers, sloten, bermen en beplanting, dan wel parkeervoorzieningen. 

'Verkeer - Railverkeer'

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorwegen, paden, bruggen, dammen 
tunnels en/of duikers, sloten, bermen en beplanting, met de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde.

'Water - 2'

De als 'Water - 2' bestemde gronden zijn bestemd voor beken, sloten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen 
ten behoeve van het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waterberging. Tevens voor 
recreatief medegebruik en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Op het landgoed zijn waterpartijen aanwezig 
die niet als zodoende bestemd zijn. Deze waterpartijen zullen worden bestemd als 'Water - 2'.

'Wonen'

De als 'Wonen' bestemde gronden zijn bestemd voor het wonen met bijbehorende bouwwerken en daaronder 
begrepen wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en 
nutsvoorzieningen. Woningen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gesitueerd. Per bouwvlak is één 
(nieuwe) woning toegelaten. 

'Wonen - Landgoed'

De voor ‘Wonen - Landgoed’ aangewezen gronden zijn voornamelijk bestemd voor een landgoed al dan niet in 
combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
mantelzorg en/of sociaal-culturele doeleinden. Daarnaast het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
landschappelijke en natuurlijke waarden op natuur- en cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de landschappelijke waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bosschages wordt nagestreefd. 

'Waarde - Ecologie'

In de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' staat de begrenzing van de NNN opgenomen voor de bestaande 
natuurgebieden en de nieuwe natuurgebieden die inmiddels zijn gerealiseerd. Beheersgebieden vallen niet onder 
deze bestemming, deze vormen wel onderdeel van de NNN, maar door het agrarisch gebruik kan geen sprake 
zijn van bescherming van natuurwaarden. Voor dit gebied geldt het nee-tenzij beleid van de NNN.

'Leiding - Gas'

Deze dubbelbestemming heeft betrekking op hoofdgastransportleidingen. De regeling voorziet in de 
aanwezigheid van deze functie en in de bescherming ervan door middel van een veiligheidszone op de kaart. 
Binnen de op de kaart aangegeven strook mogen geen gebouwen en bouwwerken worden gebouwd, anders dan 
ten behoeve van de leidingen. Voor werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor de leidingen, is een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen.
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Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad 
gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te 
stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er  zijn echter 
uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen 
exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd 
of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de aanvrager. 
Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat belast is met de 
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen, 
provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende en coördinerende rol meer met 
betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen 
voor vooroverleg naar de ILT gestuurd hoeven te worden.  Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere 
rijksdiensten (Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.

Rijkswaterstaat
Bij brief van 2 februari 2016 heeft Rijkswaterstaat aangegeven graag vroegtijdig betrokken te worden bij de 
opstelling van ruimtelijke plannen. In de publicatie 'Rijkswaterstaat en ruimtelijke plannen van 
gemeenten'(oktober 2015) staan de onderwerpen die voor Rijkswaterstaat belangrijk zijn. Aangezien geen van 
de belangen van Rijkswaterstaat in het plan betrokken zijn, is vooroverleg met deze dienst niet vereist.

Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de behartiging van 
ruimtelijke plannen uitgevoerd wordt door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om militaire terreinen 
(direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, brandstofleidingen, verstoringsgebieden, 
laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag). De belangen die door het Ministerie van Defensie worden 
bewaakt, spelen in het voorliggend plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) 
is niet vereist.

Ministerie van Economische Zaken
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een relatie hebben 
met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld moeten worden bij het Ministerie 
van Economische Zaken (destijds nog het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het 
onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de energie-infrastructuur, waardoor vooroverleg met 
dit ministerie niet vereist is.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen 
en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie B 
onder 1, waardoor vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Vechtstromen
Op 17 januari 2018 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. De 
conclusie van die digitale toets is dat het waterschap Vechstromen een positief advies geeft. Hiermee is voldaan 
aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 1 juni 2018 voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan 
kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging is één zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding 
van de zienswijze zijn aanpassingen verricht aan onderhavig plan. 

Voor een samenvatting van de zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording hierop wordt verwezen naar de 
reactienota zoals opgenomen in Bijlage 3 bij deze toelichting.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek
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1 INLEIDING 

In opdracht van Ad Fontem is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 

door weg- rail- en industrielawaai op enkele bouwvlakken in het bestemmingsplan 

Oosterveld tussen de Vliegveldstraat, Oude Postweg en spoorlijn Hengelo-Oldenzaal te 

Deurningen. 

In het bestemmingsplan worden o.a. 3 bestaande bouwvlakken gewijzigd waarvoor dit plan 

moet worden herzien : 

Nr 1 Oude Postweg 2 

Nr 2 Oude Postweg 2a 

Nr 3 Vliegveldstraat : geen adres 

De situatie met de gewijzigde bouwvlakken 1 t/m 3 is weergegeven in bijlage I. 

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch 

onderzoek te worden ingesteld. 

Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van de geluidsgevoelige 

bestemming die vanwege de weg/spoorweg/industrieterrein wordt ondervonden. Het 

onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke 

geluidszone van de weg/spoorweg/industrieterrein gesitueerd is. 

In dit geval liggen bouwvlakken (1 en 2) binnen de 300 m zone van de spoorlijn Hengelo-

Oldenzaal en ligt bouwvlak 3 binnen de 250 m zone van de Vliegveldstraat. 

1.2 Grenswaarden 

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een 

woning t.g.v. een weg- en spoorweg bedraagt 48 respectievelijk 55 dB. Een wettelijk 

gezoneerd industrieterrein heeft een 50 dBA geluidszone. 

Onder bepaalde voorwaarden kan voor een geluidgevoelige bestemming door B & W een 

ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde van maximaal : 

- 68 dB voor spoorweglawaai (Besluit geluidhinder art 4.11); 

- 53 dB voor wegverkeerslawaai (art 83 lid 1 van de Wgh) voor wonen 

- 55 dBA door industrielawaai voor wonen 

Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee 

voorwaarden : 

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare 

gevelbelasting, 

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling 

van de hogere grenswaarden. 

De Nota geluidsbeleid Dinkelland (2008) beschrijft het geluidsbeleid van de gemeente 

Dinkelland. In de geluidnota Dinkelland is het ambitieniveau afhankelijk van het gebiedstype. 

Het gebiedstype waarin de bouwvlakken zijn gelegen is aangemerkt als “bedrijventerrein” 

met een kwalificatie “onrustig” en ambitiewaarden van 53, 58 en 55 dB(A) voor weg- rail- 

respectievelijk industrielawaai. De ambitiewaarden liggen hoger dan de 

voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder. In de nota wordt geen voorbehoud 

gemaakt voor gezoneerde bedrijventerreinen. De bovengrens voor weg- rail- en 

industrielawaai ligt 5 dB(A) hoger. 
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Voor het verkrijgen van een hogere waarde dient de procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter 

visielegging van het akoestisch onderzoek. 

 

Gezoneerd industrieterrein voormalige vliegveld Twente 

Op het voormalige vliegveld Twente komt een industrieterrein met een 50 dBA geluidszone. 

Door Adecs Airinfra is t.b.v. het bestemmingsplan voor dit gebied een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd “Deelonderzoek geluid MER Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente” kenmerk 

ar160114.rap, 9 juni 2016. In dat onderzoek is voor het industriegebied “Plangebied Noord” 

in figuur 86 het zonevoorstel zone noord op basis van de 50.5 dB(A) Letmaal contour van de 

industrie opgenomen (zie bijlage I). Uit dit voorstel volgt dat de 50.5 dB(A) Letmaal contour 

buiten het verkleinde bouwvlak van Oude Postweg 2 ligt. De andere bouwvlakken liggen op 

zeer ruime afstand buiten de contour. 

Het is dus niet noodzakelijk een nader onderzoek in te stellen naar de geluidbelasting door 

industrielawaai, voor dit aspect is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

Railverkeer 

Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de 

geluidproductieplafonds (gpp’s) voor hoofdspoorwegen van kracht geworden. Gpp’s stellen 

een heldere grens over de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen een onbelemmerde 

groei van het geluid door toenemend verkeer. 

Geluidproductieplafonds zijn berekende waarden op referentiepunten. Deze referentiepunten 

liggen om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand van 50 

meter aan weerszijden van het spoor. 

Een spoorweg die is aangegeven op de geluidplafondkaart, heeft een zone die zich uitstrekt 

vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, gemeten vanuit de 

buitenste spoorstaaf, als aangegeven in onderstaande tabel, afhankelijk van de hoogte van 

het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt. De Gpp-waarde t.h.v. het 

plangebied in punt 10801 op 50 m uit de spoorlijn bedraagt afgerond 64 dB waarmee de 

zonebreedte 300 m bedraagt. De bouwvlakken van Oude Postweg 2 en 2a liggen binnen de 

zone zodat een akoestisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Wegverkeer 

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een 

wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Wettelijke geluidszones van wegen : 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg 

gerekend en vallen binnen de zone. De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen 

extra aandacht moet worden geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. 

Binnen een zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent 

dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen 

van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het 
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akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in 

een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of 

maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren. 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2); 
 

De bouwvlakken 2 en 3 liggen in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Oude Postweg 

respectievelijk de Vliegveldstraat (N737). 

1.3 Berekening geluidbelasting weg- en railverkeerslawaai 

De op de gevels invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een rekenmodel, 

volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012, standaard-methode I of II. In 

deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II zowel 

voor het weg- als spoorweglawaai. 

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het 

aantal en type voertuigen/treinstellen, het soort wegdek/onderbouw, de rijsnelheid en enkele 

correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg/spoorweg en de immissiepunten 

(geplande gevel). 
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2 BEREKENING GELUIDBELASTING RAILLAWAAI 

2.1 Spoorgegevens en geluidproductieplafonds (gpp’s) 

De gpp’s, brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het zogenaamde 

geluidregister. De Minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het 

vaststellen van en het toezicht op de naleving van de gpp’s op de referentiepunten. De 

beheerder van de infrastructuur is verantwoordelijk voor de naleving. In het geluidsregister is 

telkens al opgenomen of de plafondcorrectie van toepassing is. In de spoorgegevens uit het 

register is in dit geval de correctie verwerkt. 

2.2 Berekening geluidbelasting 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. De berekening van de geluidbelasting is 

gemaakt volgens de standaard rekenmethode II en uitgevoerd m.b.v. een softwarepakket 

(DGMR-Geomilieu V4.30) door Munsterhuis BV. 

De spoorweggegevens (spoorbaan, hoogte, schermen) zijn afkomstig van het geluidregister 

met daaraan toegevoegd : 

- de geplande woning, het afschermende multifunctionele gebouw, hoogtelijnen en 

verharde bodemgebieden; 

- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op de grens van 

het bouwvlak op een hoogte van 1.5, 4.5 en 7.5 m boven het locale maaiveld. 

2.3 Resultaten en toetsing 

Berekend is de geluidbelasting LDEN, dat is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond 

en nachtperiode. De modelgegevens met plots en resultaten zijn opgenomen in bijlage I. 

De geluidbelasting LDEN bedraagt maximaal 63 en 59 dB op bouwvlak Oude Postweg 2a 

respectievelijk Oude Postweg 2 waarmee de 68 dB voorkeursgrenswaarde en 

ambitiewaarde van het beleid wordt overschreden. 

2.4 Maatregelen en conclusie 

Aan de spoorlijn zijn de laatste jaren in de stedelijke gebieden al maatregelen (in het kader 

van het NaNOV-project oa raildempers en schermen) getroffen. Verdere bronmaatregelen in 

het buiten gebied zijn niet realistisch. Voor voldoende reductie bij Oude Postweg 2a is een 

lang en hoog scherm noodzakelijk. Vanwege de overweg van de Oude Postweg moet een 

scherm worden onderbroken waardoor een groot lek ontstaat. Schermen zijn niet doelmatig 

en niet gewenst. 

Het gaat hier om 2 bestaande woningen. Bij een verbouwing of nieuwbouw kan met relatief 

eenvoudige gevel maatregelen het binnenniveau worden gewaarborgd. 

De maatregelen die voor de woningen getroffen dienen te worden om aan de 

voorkeursgrenswaarde te voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van 

stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. De maatregelen aan de gevels zijn 

het meest doelmatig. 

Er wordt een hogere waarde aangevraagd voor railverkeerslawaai : 

- Oude Postweg 2 : 59 dB 

- Oude Postweg 2a : 63 dB. 
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3 GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI 

3.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van 

de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over 10 jaar (2028). 

De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de provincie Overijssel (telling 2016). Bij 

een autonome groei van 1.5% per jaar is de intensiteit in 2028 12.919 

motorvoertuigen/etmaal. De VMK van de gemeente geeft in 2030 een aanzienlijk lagere 

intensiteit van 7216 motorvoertuigen/etmaal. Omdat de intensiteit van de provincie is 

gebaseerd op tellingen en veel hoger ligt wordt als maatgevend beschouwd, zo is ook met 

de gemeente overlegd. 

De voor de berekening gebruikte weg- en verkeersgegevens zijn overzichtelijk gemaakt in 

tabel I. Op de Oude Postweg (60 km/uur) rijdt alleen bestemmingsverkeer naar de 

aanliggende percelen. Van deze weg zijn geen tellingen/prognoses. Gezien de afstand van 

15 m tot de wegas, de geringe intensiteit (<500 mtvgn/etm) en asfalt zal de geluidbelasting 

incl. aftrek onder de 48 dB liggen. 

 

TABEL I: overzicht weg- en verkeersgegevens 

Omschrijving Vliegveldstraat 

- etmaalintensiteit jaar 2016 weekdag 

- etmaalintensiteit jaar 2028 weekdag 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N 

- percentage zware vrachtwagens D/A/N 

- wettelijke rijsnelheid km/uur 

- wegdektype 

10.805 

12.919 

6.76/3.18/0.76 

94.7 

4.5 

0.8 

80 

SMA 0/8 

3.2 Beoordeling berekende geluidbelasting 

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN op de gevels van de verschillende 

bouwlagen, dat is de gemiddelde geluidbelasting van de dag-, avond- en nachtperiode. 

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurt volgens de Wgh per weg. 

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de 

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met 

een tijdelijke aftrek (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) van 5 dB voor wegen met 

een wettelijk maximum snelheid tot 70 km/uur.  

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

Om de hoogte van de reductie te bepalen, zal er eerst berekend moeten worden hoeveel de 

geluidsbelasting zonder aftrek bedraagt./Rekenmodel en resultatenDe geluidbelasting is 

berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” ex art 110d 
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van de wet geluidhinder. De berekening van de geluidbelasting is gemaakt volgens de 

standaard rekenmethode II. 

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.30) zijn schematisch opgenomen : 

- de weg met intensiteiten, 

- de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden, 

- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte 

van 1.5, 4.5 en 7.5 m boven het maaiveld. 

 

Voor de rekeninvoergegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I. 

 

De geluidbelasting LDEN t.g.v. de N737 incl. 2 dB aftrek bedraagt maximaal 48 dB op de 

grens van het bouwvlak en ligt onder de ambitiewaarde van 53 dB en de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor wegverkeerslawaai is sprake van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat. 

3.3 Cumulatie weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai 

In de Wet geluidhinder (artikel 110a) is bepaald dat bij het vaststellen van een hogere 

grenswaarde rekening moet worden gehouden met het eventueel optreden van cumulatie 

van geluid. Ter bescherming van (toekomstige) bewoners mag de gecumuleerde 

geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog worden. 

Daar waar als gevolg van cumulatie een hogere geluidsbelasting optreedt moet bij het 

dimensioneren van de gevelisolatie rekening worden gehouden met deze gecumuleerde 

geluidsbelasting. Op deze manier blijft de geluidskwaliteit van het binnenklimaat in woningen 

(bijvoorbeeld belangrijk voor een goede nachtrust) gewaarborgd. Op grond van het 

Bouwbesluit moet bij het ontwerp van woningen voldaan worden aan de wettelijke 

binnenniveaus. 

Cumulatie rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai wordt bepaald aan de hand van de 

rekenmethode opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. 

Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 

geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door 

verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 

voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval is geen 

sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door meerdere bronnen, dus is 

cumulatie niet van toepassing. 

3.4 Aan te vragen hogere waarden spoorweglawaai 

Uit het voorgaande blijkt dat een hogere waarde voor spoorweglawaai kan worden 

aangevraagd van : 

Oude Postweg 2 :  59 dB 

Oude Postweg 2a :  63 dB 

De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren van de nieuwe woning zal moeten worden 

voldaan, bedraagt 33 dB. 

Na dat het definitieve ontwerp gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende 

maatregelen worden vastgesteld. 

Ing. Wim Buijvoets.
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Figuur 86 Zonevoorstel zone noord op basis van de 50.5 dB(A) Letmaal contour van de industrie binnen het plangebied

Noord.(De software rond de waarde 50.5 in de legenda af op 51, de contour is de contour van 50,5 dB(A)). 
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Type Trein 1 Profiel1 Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 Aantal(P4) 1 V(D) 1 V(A) 1 V(N) 1 V(P4) 1 Corr. 1 Trein 2 Profiel2 Aantal(D) 2 Aantal(A) 2 Aantal(N) 2

         38 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,040    0,050    0,050    0,000   90   90   90    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,110    0,100    0,000

         40 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   74   74   74    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         41 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   74   74   74    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         42 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   74   74   74    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         43 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   75   75   75    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         44 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   75   75   75    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         45 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   75   75   75    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         46 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   76   76   76    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         47 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   76   76   76    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         48 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   76   76   76    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         49 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   76   76   76    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         50 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   77   77   77    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         51 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   77   77   77    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         52 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   77   77   77    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         53 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   77   77   77    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         54 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   78   78   78    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         55 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   78   78   78    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         56 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   79   79   79    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         57 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   80   80   80    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000

         58 Intensiteit E-LOC Doorgaand    0,030    0,070    0,050    0,000   81   81   81    0   0,00 E-LOC Doorgaand    0,140    0,020    0,000
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(P4) 2 V(D) 2 V(A) 2 V(N) 2 Corr. 2 Trein 3 Profiel3 Aantal(D) 3 Aantal(A) 3 Aantal(N) 3 V(D) 3 V(A) 3 V(N) 3 Corr. 3 Trein 4 Profiel4 Aantal(D) 4 Aantal(A) 4

         38    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    8,160    5,340    8,420   90   90   90   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,100    0,030

         40    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   74   74   74   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         41    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   74   74   74   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         42    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   74   74   74   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         43    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   75   75   75   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         44    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   75   75   75   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         45    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   75   75   75   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         46    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   76   76   76   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         47    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   76   76   76   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         48    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   76   76   76   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         49    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   76   76   76   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         50    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   77   77   77   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         51    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   77   77   77   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         52    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   77   77   77   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         53    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   77   77   77   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         54    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   78   78   78   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         55    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   78   78   78   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         56    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   79   79   79   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         57    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   80   80   80   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030

         58    0,000  120  120  120   0,00 GOEDEREN Doorgaand    5,310    8,240    9,590   81   81   81   0,00 DE-LOC Doorgaand    0,050    0,030
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(N) 4 V(D) 4 V(A) 4 V(N) 4 Corr. 4 Trein 5 Profiel5 Aantal(D) 5 Aantal(A) 5 Aantal(N) 5 V(D) 5 V(A) 5 V(N) 5 Corr. 5 Trein 6 Profiel6 Aantal(D) 6 Aantal(A) 6

         38    0,030   90   90   90   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,190    0,160    0,260   90   90   90   0,00 INT-R Doorgaand    2,030    2,050

         40    0,090   74   74   74   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   74   74   74   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         41    0,090   74   74   74   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   74   74   74   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         42    0,090   74   74   74   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   74   74   74   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         43    0,090   75   75   75   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   75   75   75   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         44    0,090   75   75   75   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   75   75   75   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         45    0,090   75   75   75   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   75   75   75   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         46    0,090   76   76   76   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   76   76   76   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         47    0,090   76   76   76   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   76   76   76   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         48    0,090   76   76   76   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   76   76   76   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         49    0,090   76   76   76   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   76   76   76   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         50    0,090   77   77   77   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   77   77   77   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         51    0,090   77   77   77   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   77   77   77   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         52    0,090   77   77   77   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   77   77   77   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         53    0,090   77   77   77   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   77   77   77   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         54    0,090   78   78   78   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   78   78   78   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         55    0,090   78   78   78   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   78   78   78   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         56    0,090   79   79   79   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   79   79   79   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         57    0,090   80   80   80   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   80   80   80   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480

         58    0,090   81   81   81   0,00 DE-LOC-6400 Doorgaand    0,160    0,260    0,240   81   81   81   0,00 INT-R Doorgaand    2,530    0,480
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(N) 6 V(D) 6 V(A) 6 V(N) 6 Corr. 6 Trein 7 Profiel7 Aantal(D) 7 Aantal(A) 7 Aantal(N) 7 V(D) 7 V(A) 7 V(N) 7 Corr. 7 Trein 8 Profiel8 Aantal(D) 8 Aantal(A) 8

         38    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,380  120  120  120   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         40    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  105  105  105   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         41    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  107  107  107   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         42    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  109  109  109   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         43    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  109  109  109   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         44    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  110  110  110   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         45    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  112  112  112   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         46    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  112  112  112   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         47    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  113  113  113   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         48    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  114  114  114   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         49    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  116  116  116   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         50    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  116  116  116   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         51    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  117  117  117   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         52    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  118  118  118   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         53    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  119  119  119   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         54    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  119  119  119   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         55    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  120  120  120   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         56    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  120  120  120   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         57    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  120  120  120   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         58    0,000  120  120  120   0,00 LINT Stoppend    4,340    4,140    1,360  120  120  120   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(N) 8 V(D) 8 V(A) 8 V(N) 8 Corr. 8 Trein 9 Profiel9 Aantal(D) 9 Aantal(A) 9 Aantal(N) 9 V(D) 9 V(A) 9 V(N) 9 Corr. 9 Trein 10 Profiel10 Aantal(D) 10 Aantal(A) 10

         38    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         40    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         41    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         42    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         43    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         44    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         45    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         46    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         47    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         48    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         49    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         50    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         51    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         52    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         53    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         54    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         55    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         56    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         57    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000

         58    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0   0,00  0 Doorgaand    0,000    0,000
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(N) 10 Aantal(P4) 10 V(D) 10 V(A) 10 V(N) 10 V(P4) 10 Trein 11 Profiel11 Aantal(D) 11 Aantal(A) 11 Aantal(N) 11 V(D) 11 V(A) 11 V(N) 11 Trein 12 Profiel12 Aantal(D) 12

         38    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         40    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         41    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         42    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         43    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         44    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         45    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         46    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         47    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         48    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         49    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         50    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         51    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         52    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         53    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         54    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         55    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         56    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         57    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         58    0,000    0,000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(A) 12 Aantal(N) 12 V(D) 12 V(A) 12 V(N) 12 Trein 13 Profiel13 Aantal(D) 13 Aantal(A) 13 Aantal(N) 13 V(D) 13 V(A) 13 V(N) 13 Trein 14 Profiel14 Aantal(D) 14

         38    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         40    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         41    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         42    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         43    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         44    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         45    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         46    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         47    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         48    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         49    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         50    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         51    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         52    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         53    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         54    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         55    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         56    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         57    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000

         58    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  0 Doorgaand    0,000
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 1Invoergegevens, railverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID Aantal(A) 14 Aantal(N) 14 V(D) 14 V(A) 14 V(N) 14

         38    0,000    0,000    0    0    0

         40    0,000    0,000    0    0    0

         41    0,000    0,000    0    0    0

         42    0,000    0,000    0    0    0

         43    0,000    0,000    0    0    0

         44    0,000    0,000    0    0    0

         45    0,000    0,000    0    0    0

         46    0,000    0,000    0    0    0

         47    0,000    0,000    0    0    0

         48    0,000    0,000    0    0    0

         49    0,000    0,000    0    0    0

         50    0,000    0,000    0    0    0

         51    0,000    0,000    0    0    0

         52    0,000    0,000    0    0    0

         53    0,000    0,000    0    0    0

         54    0,000    0,000    0    0    0

         55    0,000    0,000    0    0    0

         56    0,000    0,000    0    0    0

         57    0,000    0,000    0    0    0

         58    0,000    0,000    0    0    0
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18.022Vliegveldstraat / BP Oosterveld
Bijlage 2Rekenresultaten, railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Postweg 2 1,50 54,0 53,6 53,7 60,1

1_B Postweg 2 4,50 55,7 55,4 55,5 61,9

1_C Postweg 2 7,50 56,5 56,1 56,2 62,6

2_A Postweg 2 1,50 53,5 53,2 53,3 59,7

2_B Postweg 2 4,50 55,4 55,0 55,1 61,5

2_C Postweg 2 7,50 56,3 55,9 56,0 62,4

3_A Vliegveldstraat 62 1,50 51,5 51,1 51,2 57,6

3_B Vliegveldstraat 62 4,50 52,3 52,0 52,1 58,5

3_C Vliegveldstraat 62 7,50 53,2 52,8 52,9 59,3

4_A Vliegveldstraat 62 1,50 48,0 47,6 47,8 54,2

4_B Vliegveldstraat 62 4,50 48,7 48,3 48,5 54,9

4_C Vliegveldstraat 62 7,50 49,3 48,9 49,0 55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Wim
Tekstvak
gegevens wegverkeer



parameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model Vliegveldstraat

Model eigenschap

Omschrijving model Vliegveldstraat
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door Wim op 8-2-2018
Laatst ingezien door Wim op 20-2-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

1 Vliegveldstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

1  80  80  80 --  80  80  80 --  12919,00   6,76   3,18   0,76 -- -- -- -- --
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)

1  94,70  94,70  94,70 --   4,50   4,50   4,50 --   0,80   0,80   0,80 -- -- -- -- --    827,04    389,05     92,98 --
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

1     39,30     18,49      4,42 --      6,99      3,29      0,79 --   81,82   91,91   97,08  104,08  111,53  107,76  100,88   89,73
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

1   78,55   88,63   93,80  100,81  108,26  104,48   97,61   86,45   72,33   82,42   87,59   94,59  102,04   98,27   91,39
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1   80,23 -- -- -- -- -- -- -- --
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

startbaan Twente 0,00
1 verharding 0,00

fietspad 0,00
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

nieuw bouwvlak -- 0,01m (Buitenzijde)     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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modelgegevens

Model: model Vliegveldstraat
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
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Bijlage 2  Watertoets

78      bestemmingsplan Buitengebied Landgoed Het Oosterveld



datum 17-1-2018
dossiercode    20180117-63-16851

Geachte heer/mevrouw A.Veenendaal,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte
procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard
waterparagraaf uit dit document toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003
wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het
plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen
betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan 17JA137 Buitengebied, Landgoed Het Oosterveld.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de
Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden
bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de
stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke
plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan
2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor
waterberging. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in
ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het
gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat
droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt
door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere
gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies
en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het
watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te
voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal
overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent
ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden
alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.
Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een



beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van
minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de
kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere
ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen
wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Agrarische activiteiten
In het plan vindt een agrarische activiteit plaats. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor
akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij de
inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een
meldingsplicht, die via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan worden ingediend.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan
de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan 
kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2017
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1. INLEIDING 

In dit document wordt de binnengekomen zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan ‘Buitengebied, Landgoed Het Oosterveld’ behandeld. Na voorafgaande publicatie 

op 31 mei 2018 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming 

met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 1 juni 2018 het ont-

werp-bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Het Oosterveld’ voor een ieder ter 

inzage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon 

tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was 

het ontwerp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan biedt een actuele regeling voor landgoed Het Ooster-

veld te Deurningen waarbij voor de herbouw van het landhuis de bestemming is ver-

ruimd alsmede enkele bestemmingen binnen het landgoed opnieuw zijn aangegeven. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er is één reclamant die gebruik heeft gemaakt van het 

recht om een zienswijze in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen ziens-

wijzen samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte 

wordt elke zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de 

zienswijze al dan niet wordt overgenomen.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijze, op een rij gezet.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 

Datum brief: 29 juni 2018 

Datum ontvangst: 2 juli 2018 

Documentnummer zienswijze: Wro-2018-0405 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 1 komt op tegen de onjuiste wijze waarop de in het plangebied aanwezige 

gasleiding is opgenomen in het bestemmingsplan. Om de veilige ligging van de leiding 

te waarborgen is daarom deze zienswijze ingediend, en wordt verzocht de verbeelding 

en regels op een aantal punten aan te passen. Hierna wordt op elk afzonderlijk onder-

deel van de zienswijze van deze reclamant 1 ingegaan. 

 

1 (Korte samenvatting van onderdeel 1 van de zienswijze) 

De dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ zoals deze op de verbeelding is opgenomen is te 

breed (nu 5 meter aan weerszijde van de leiding). Voor regionale gastransportleidingen 

zoals deze geldt dat de belemmeringenstrook maximaal 4 meter dient te bedragen, 

verzocht wordt om dit aan te passen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De verbeelding wordt conform reactie aangepast 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de verbeelding aan te 

passen zoals verzocht wordt door de reclamant.   

 

2 (Korte samenvatting van onderdeel 2 van de zienswijze) 

In artikel 4.6.1. van de regels is geregeld dat de bestemming ‘Agrarisch 2’ mag worden 

omgezet naar ‘wonen’. Dit is voor de reclamant slechts toegestaan indien uit een risi-

coberekening blijkt dat de ontwikkeling verenigbaar is met de aanwezige gasleiding. 

Daarbij moet worden vastgelegd dat binnen de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ geen 

kwetsbaar object of kwetsbaar gebruik mag worden toegevoegd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De bestemming ‘Agarisch-2’ mag alleen worden gewijzigd in ‘wonen’ ten behoeve van 

de uitbreiding van de woonbestemming. Omdat er geen woonbestemming in de directe 

nabijheid van de Gasleiding ligt kan de aanwezige bestemming ‘Agrarisch-2’ daar niet 

gewijzigd worden in ‘Wonen’, en is dit onderdeel van de zienswijze niet van toepassing.  

 

Conclusie 

De zienswijze van de reclamant wordt niet overgenomen. 
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3 (Korte samenvatting van onderdeel 3 van de zienswijze) 

Onder artikel 11.1 van de regels is aangegeven dat binnen de dubbelbestemming ‘Lei-

ding-Gas’ een waterleiding wordt toegestaan. Door de reclamant wordt verzocht dit 

onderdeel te verwijderen aangezien dit niet zonder meer wordt toegestaan. Hiervoor 

moet vooraf afstemming plaatsvinden met de leidingbeheerder.   

 

Gemeentelijk standpunt 

De planregels worden conform reactie aangepast 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de planregels aan te 

passen zoals verzocht wordt door de reclamant.   

 

4 (Korte samenvatting van onderdeel 4 van de zienswijze) 

Onder artikel 11.1 van de regels worden onder 11.1 bouwwerken ten behoeve van de 

leiding toegestaan. Vervolgens wordt in 11.2 aangegeven dat bouwwerken ten behoe-

ve van de leiding niet zijn toegestaan. Reclamant verzoekt om op te nemen dat enkel 

bouwwerken ten behoeve van de leiding worden toegestaan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De planregels worden conform reactie aangepast 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de planregels aan te 

passen zoals verzocht wordt door de reclamant.   

 

5 (Korte samenvatting van onderdeel 5 van de zienswijze) 

Door de reclamant wordt verzocht om een andere benaming of veiligheidszone op te 

nemen in de begrippenlijst ten aanzien van de onder artikel 11.4 aangegeven veilig-

heidszone. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De planregels wordt conform reactie aangepast. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de planregels aan te 

passen zoals verzocht wordt door de reclamant.   
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6 (Korte samenvatting van onderdeel 6 van de zienswijze) 

In artikel 11.6 wordt een opsomming van werken en werkzaamheden genoemd waar-

voor een omgevingsvergunning benodigd is. Door de reclamant wordt verzocht deze 

opsomming aan te vullen. Tevens wordt verzocht om de maatvoering van 40 cm uit dit 

artikel te schrappen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De planregels worden conform reactie aangepast 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de planregels aan te 

passen zoals verzocht wordt door de reclamant.   

 

7 (Korte samenvatting van onderdeel 7 van de zienswijze) 

In dit plan valt de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ samen met enkele andere bestem-

mingen (zoals ‘Agrarisch’ en ‘Natuur-Bos’). Op basis van jurisprudentie dient een on-

derlinge rangorde te worden aangegeven. Dat is nu niet het geval. Verzocht wordt om 

deze rangorde alsnog op te nemen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De planregels worden conform reactie aangepast. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de planregels aan te 

passen zoals verzocht wordt door de reclamant.   
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Wijzigingen ten opzichte van het ONTWERP-bestemmingsplan 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen worden 

ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de navolgende wij-

zigingen doorgevoerd.  

 

Regels  

In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

Onder artikel 11.1 is verwijderd dat binnen de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ een 

waterleiding wordt toegestaan.  

 

Onder artikel 11.2 is nu aangegeven dat enkel bouwwerken ten behoeve van de leiding 

worden toegestaan.  

 

Er is een andere benaming (te weten belemmeringenstrook) opgenomen in de begrip-

penlijst ten aanzien van de onder artikel 11.4 aangegeven veiligheidszone. 

 

In artikel 11.6 is de opsomming van werken en werkzaamheden aangevuld. Tevens is  

de maatvoering van 40 cm uit dit artikel geschrapt.  

 

Er is een rangorde aangegeven bij de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ samen met de 

andere bestemmingen (zoals ‘Agrarisch’ en ‘Natuur-Bos’).  

 

Verbeelding 

Op de verbeelding is de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ aangepast van 5 meter naar 

4 meter aan weerszijde van de leiding. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 

dd. 30 oktober 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan  

‘Buitengebied, Landgoed Het Oosterveld’ 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Buitengebied Landgoed Het Oosterveld" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPOUDEPOSTWG2-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan- en uitbouw:

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar 
in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);

1.4  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  agrarisch bedrijf:

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.8  bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten;

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10  bed-and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.11  bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van goederen;

1.12  bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.13  belemmeringenstrook

de belemmeringenstrook is vastgelegd en in het Bevb en gereserveerd voor werkzaamheden van de 
leidingexploitant. In deze strook mag enkel bebouwing ten behoeve van de buisleiding worden gerealiseerd. 
Daarnaast mogen er zonder omgevingsvergunning geen grondroerende activiteiten plaatsvinden en activiteiten 
worden uitgevoerd die voor de buisleiding potentieel gevaarlijk zijn;
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1.14  bestaand:

a. ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de Woningwet 
aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige 
gebruik:

- bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.15  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.16  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.17  bijgebouw:

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;

1.18  boomteelt:

de teelt van boomkwekerijgewassen;

1.19  bosbouw:

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 
bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu 
en recreatie;

1.20  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.21  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.22  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten;

1.23  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.24  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.25  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.26  cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve 
van een agrarische bedrijfsvoering

1.27  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis
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1.28  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.29  Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland):

een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en potentiële natuurwaarden van 
(inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten en ecosystemen;

1.30  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en dat in feitelijk 
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de woning;

1.31  evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd, 
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie 
bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in 
de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.32  extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van 
een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

1.33  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.34  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.35  geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze 
van hun ontstaan;

1.36  (hoek)erker:

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van 
het hoofdgebouw;

1.37  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.38  houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor 
tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht 
hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming, zoals die gold op het moment van onherroepelijk worden van dit 
bestemmingsplan;

1.39  huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

1.40  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf;
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1.41  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, geheel of overwegend 
door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, waarvan de omvang van de activiteiten 
zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.42  landgoed:

een geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen 
die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende opstallen voorkomen - 
voorzover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het 
behoud van het natuurschoon wenselijk is;

1.43  landgoed aanverwante nevenfunctie

een of meer bedrijfsmatige activiteiten, in combinatie met en ondergeschikt aan de hoofdfunctie wonen op het 
landgoed, gerelateerd aan het landgoed en ten behoeve van de instandhouding van het landgoed;

1.44  landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied;

1.45  mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.46  natuur waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.47  natuurlijke waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.48  normaal onderhoud

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en gebruik 
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.49  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één 
wand;

1.50  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van 
het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

b. indien over of in het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te 
houden waterpeil);

1.51  verblijsrecreatieve doeleinden

gebruik gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die elders hun hoofdverblijf hebben, voor 
een bepaalde periode, waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt;

1.52  sierteelt

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
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1.53  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als 
voorgevel moet worden aangemerkt;

1.54  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;

1.55  woonhuis

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar 
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel.

2.3  de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen.
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Hoofdstuk 2  
Gebiedsbestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische 

waarden;
c. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen

en mede bestemd voor: 

d. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege 
luchtvaartverkeer, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “luchtvaartverkeerzone”;

met daaraan ondergeschikt:

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
f. gebruik van agrarisch natuurbeheer;
g. cultuurgrond;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. extensief dagrecreatief medegebruik;
j. wegen en paden;
k. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen; 
l. terreinen voor evenementen

met de daarbijbehorende:

m. veldschuren, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
veldschuur”; 

n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Veldschuren

Voor het bouwen van de in lid 3.1 onder m genoemde veldschuren gelden de volgende regels:

a. per gebied dat is voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - veldschuur”, zal ten hoogste 
één veldschuur worden gebouwd;

b. de oppervlakte van een veldschuur zal ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
c. de goothoogte van een veldschuur zal ten hoogste de bestaande goothoogte bedragen;
d. de dakhelling van een veldschuur zal de bestaande dakhelling bedragen.

3.2.2  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt dat op of in deze gronden mogen geen gebouwen of 
overkappingen worden gebouwd anders dan bestaande bouwwerken.

3.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten het bouwvlak ten hoogste 2,00 m 

bedragen

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
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a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting;
d. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het bouwperceel, met 

uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden 

per jaar;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 

van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische 

bedrijfsactiviteiten;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten;
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande 

teeltvormen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - 
boom- en sierteelt”, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen;

j. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
k. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
l. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 3.3 onder k en toestaan dat gronden, 
voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige 
gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:

a. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van een 
goede landschappelijke inpassing;

b. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor 
nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);

c. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
d. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.5.1  Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel 
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de op grond van de 
Wet Natuurbescherming vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten 
hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
g. g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van 
percelen; 

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 
-leidingen.

3.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
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a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

3.5.3  Afwegingskader

a. De in lid 3.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. 

b. De in lid 3.5.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet 
onevenredig wordt geschaad.

3.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

3.6.1  Vergroten bestemmingsvlakken wonen

de bestemming ‘Agrarisch - 1’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van het vergroten van 
bestemmingsvlakken, mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Wonen' van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de 

gronden als één aaneengesloten geheel worden ingericht;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;
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Artikel 4  Agrarisch - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in combinatie met mantelzorg, 

dagbesteding en educatie, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en 

cultuurhistorische waarden;
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
e. extensief dagrecreatief medegebruik;

en mede bestemd voor:

f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege een 
spoorweg, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “geluidzone - spoor”;

g. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege 
luchtvaartverkeer, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “luchtvaartverkeerzone”;

met daaraan ondergeschikt:

h. cultuurgrond;
i. openbare nutsvoorzieningen;
j. wegen en paden;
k. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
l. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

m. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
n. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit;

o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt dat op of in deze gronden mogen geen gebouwen of 
overkappingen worden gebouwd.

4.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting;
d. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het bouwperceel, met 

uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden 

per jaar;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 

van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische 
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bedrijfsactiviteiten;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten;

het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;

het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande teeltvormen, 
indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en 
sierteelt”, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen;

i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.3 onder j en toestaan dat gronden, 
voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige 
gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:

a. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van een 
goede landschappelijke inpassing;

b. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor 
nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);

c. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
d. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.

4.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.5.1  Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel 
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld krachtens een op grond van 
de Wet natuurbescherming vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten 
hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:

1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en veldschuren; en

2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren ten behoeve 
van het gebruik van veldschuren;

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 
-leidingen.

4.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 4.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van de dubbelbestemming 
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‘Waarde - Ecologie’.

4.5.3  Afwegingskader

a. De in lid 4.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. 

b. De in lid 4.5.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet 
onevenredig wordt geschaad.

4.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

4.6.1  Vergroten bestemmingsvlakken wonen

De bestemming ‘Agrarisch - 2’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van het vergroten van 
bestemmingsvlakken, mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 9 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de 

gronden als één aaneengesloten geheel worden ingericht;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

4.6.2  Wijziging naar bos en natuur binnen de EHS (NNN)

De bestemming ‘Agrarisch - 2’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bos - natuur’, mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 5 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast op gronden gelegen binnen de dubbelbestemming ‘Waarde - 

Ecologie’;
3. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven;
5. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00 

hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten 
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

4.6.3  Wijziging naar bos of natuur buiten EHS (NNN)

de bestemming ‘Agrarisch - 2’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bos - natuur’, waarbij tevens de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ aan de gronden wordt toegekend, mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 5 en 12 van overeenkomstige 
toepassing zijn;

2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast indien elders natuurontwikkeling op gronden met de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ niet plaats zal vinden en de natuurontwikkeling ter plaatse 
noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur dan wel noodzakelijk is ten 
behoeve van de aanleg van een ecologische verbindingszone die dient ter realisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur;

3. de dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ ter plaatse van de gronden waar de natuurontwikkeling niet 
plaats zal vinden, van de kaart wordt verwijderd; 

4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur;
6. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00 

hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten 
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied;
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7. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden in zijn geheel voor 
de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 5  Bos - Natuur

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bos - Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke 

waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging

en mede bestemd voor:

d. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege een 
spoorweg, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “geluidzone - spoor”;

e. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege 
luchtvaartverkeer, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “luchtvaartverkeerzone”;

met daaraan ondergeschikt:

f. het extensief agrarisch medegebruik;
g. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
h. wegen en paden;
i. openbare nutsvoorzieningen; 
j. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

k. veldschuren, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
veldschuur”;

l. bestaande bouwwerken;
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Veldschuren

Voor het bouwen van de in lid 5.1. onder k genoemde veldschuren gelden de volgende regels:

a. per gebied dat is voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - veldschuur”, zal ten hoogste 
één veldschuur worden gebouwd;

b. de oppervlakte van een veldschuur zal ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
c. de goothoogte van een veldschuur zal ten hoogste de bestaande goothoogte bedragen;
d. de dakhelling van een veldschuur zal de bestaande dakhelling bedragen.

5.2.2  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt dat op of in deze gronden mogen geen gebouwen of 
overkappingen worden gebouwd anders dan bestaande bouwwerken.

5.2.3  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen, hetzij ter 

plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'toegangspoort'', in welk geval de hoogte ten hoogste 6,00 m zal 
bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een 

permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

5.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het vellen (kappen en rooien) van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en 

oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 

-leidingen.

5.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Ecologie’.

5.4.3  Voorwaarden vergunningverlening

a. De in lid 5.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de 
archeologische waarden. 

b. Voor de in 5.4.1 onder a tot en met c genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen worden verleend 
als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van bos- en natuurbeheer. 
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Artikel 6  Water - 2

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. beken, sloten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten behoeve van het behoud van de natuurlijke en 
landschappelijke waarden en de waterberging;

b. oeverstroken;
c. bruggen, dammen en duikers;
d. sluizen en stuwen;
e. waterstaatswerken;
f. paden;
g. recreatief medegebruik;

met de daarbijbehorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

6.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. er zullen geen steigers of naar de aard daarmee gelijk te stellen aanleggelegenheden worden gebouwd;
b. de hoogte van bruggen, niet zijnde bruggen ten behoeve van de ontsluiting van erven, zal ten hoogste 10,00 

m bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, waaronder bruggen ten behoeve van de ontsluiting van 
erven, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

6.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden als ligplaats of aanleggelegenheid voor vaartuigen en/of woonschepen, 
woonarken of casco’s (caissons) die tot woonschip of woonark kunnen worden omgebouwd.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.4.1  Vergunningsplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen ten behoeve van het 
recreatief medegebruik.

6.4.2  Uitzondering vergunningsplicht

Het in lid 5.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor benodigde 

vergunning;

6.4.3  Afwegingskader

De in lid 6.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden, de waarden van de historische buitenplaatsen. Daarnaast zal de waterbeheerder om advies worden 
gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie.
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Hoofdstuk 3  Overige 
bestemmingsregels

Artikel 7  Verkeer

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (ontsluitings)wegen;
b. paden;
c. bruggen, dammen en/of duikers;
d. sloten, bermen en beplanting;
e. parkeervoorzieningen;
f. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden van onverharde wegen en wegen die op de verbeelding niet zijn voorzien van een dwarsprofiel;

en mede bestemd voor:

g. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege een 
spoorweg, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “geluidzone - spoor”;

met de daarbijbehorende:

h. gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van:
1. een verkooppunt van motorbrandstoffen;
2. detailhandel in de bij een verkooppunt behorende accessoires en benodigdheden voor motorvoertuigen, 

alsmede de bij een verkooppunt gebruikelijke voedings- en genotmiddelen, kranten, tijdschriften, 
snijbloemen, en dergelijke;

7.2  Bouwregels

7.2.1  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de 
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;

b. de hoogte van een reclame-/zendmast zal ten hoogste 30,00 m bedragen.

7.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 7.2.1 en toestaan dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot 15,00 m, mits:
1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, de landschappelijke waarden, de 

waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

7.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak in afwijking van een 
aangegeven dwarsprofiel;

7.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 7.4 en toestaan dat wordt afgeweken van het voorgeschreven dwarsprofiel, mits:
1. hierdoor geen wezenlijke verandering in de geluidssituatie optreedt;
2. de verkeersveiligheid hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
3. tevens getoetst wordt aan de gevolgen voor de afwikkeling van het openbaar vervoer.
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7.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

7.6.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het verharden van onverharde wegen;
b. het verbreden van wegen, voorzover niet voorzien van een dwarsprofiel zoals aangegeven op de 

verbeelding.

7.6.2  Uitzondering vergunningplicht

Het in lid 7.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud dan wel het normale verkeersgebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

7.6.3  Voorwaarden vergunningverlening

De in lid 7.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
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Artikel 8  Verkeer - Railverkeer

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. spoorwegen;
b. paden;
c. bruggen, dammen, tunnels en/of duikers;
d. sloten, bermen en beplanting;

met de daarbijbehorende;

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

8.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de 
geleiding, beveiliging en regeling van het spoorwegverkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
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Artikel 9  Wonen

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten 
voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
2. mantelzorg;

en mede bestemd voor:

b. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege een 
spoorweg, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “geluidzone - spoor”;

c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege 
luchtvaartverkeer, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “luchtvaartverkeerzone”;

met de daarbijbehorende:

d. tuinen, erven en terreinen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens 
van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn 
toegevoegd;

b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden gebouwd;
c. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van het bestaande 

hoofdgebouw;
d. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande inhoud bedragen;
e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen, tenzij de bestaande 

inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de inhoud van 
een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen;

f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen; 
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen; 
i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

9.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, het hoofdgebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de 
voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande 
situering ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw geldt;

b. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het 
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk 
geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen, met een maximum 
van 350 m²;

d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen en de aangebouwde 
overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van het hoofdgebouw 
bedragen;

e. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
f. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw;
g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen;
h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen.
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9.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de 
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal 
bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

9.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 9.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de 
situering van het bestaande hoofdgebouw, mits:
1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de 

bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten gunste 
van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 9.2.1 onder d en toestaan dat, in geval van gehele sloop van het hoofdgebouw met een 
bestaande inhoud van meer dan 2.000 m³, een nieuw hoofdgebouw wordt gebouwd met een inhoud van ten 
hoogste 2.000 m³, mits:
1. het nieuwe hoofdgebouw wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de 

waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
c. het bepaalde in lid 9.2.1 onder e en toestaan dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits:

1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. het bepaalde in lid 9.2.1 onder f, g, h en i dat het woonhuis wordt gebouwd in afwijking van de in de regels 

gegeven maatvoering voor de goot- en bouwhoogte en dakhelling, mits:
1. de goot- en bouwhoogte van de woning ondergeschikt blijft aan de aard en schaal van het hoofdhuis;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 9.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m², 
mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor dieren en/of de 

opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van eigen gronden dan wel in situaties 
waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is;

2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 5.000 m²;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 9.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw meer bedraagt dan 350 m², mits:
1. bij vervanging boven de in lid 9.2.2 onder c toegestane 350 m² ten hoogste 50% van de gesaneerde 

oppervlakte wordt teruggebouwd;
2. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 

de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. het bepaalde in lid 9.2.2 onder g en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% van de oppervlakte 
van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.

9.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, anders dan een aan-huis-verbonden 
beroep;
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b. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij het hoofdgebouw 
voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis, waarbij één 

andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer bedraagt 

dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
d. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten; 
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken.

9.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 9.4 onder e en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een derde 

(huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden;
b. het bepaalde in lid 9.4 onder e en toestaan dat in een hoofdgebouw meer dan één woning mag worden 

gebouwd, mits:
1. het aantal woningen ten hoogste twee zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten 

minste 1.000 m³ bedraagt;
2. het aantal woningen ten hoogste drie zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten minste 

1.500 m³ bedraagt;
3. de bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw niet wordt vergroot;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden;
c. het bepaalde in lid 9.4 onder f en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen 

worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and 
breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een 

bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden;
d. het bepaalde in lid 9.4 onder j en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, 

worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met 
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de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van 

een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen. 
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Artikel 10  Wonen - Landgoed

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Landgoed’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de instandhouding van landgoederen met landhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een 
aan-huis-verbonden beroep, kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of mantelzorg en/of sociaal-culturele 
doeleinden;

b. aan- en uitbouwen, (bij)gebouwen en overkappingen ten behoeve van het landgoed;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke 

waarden;
d. cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden, zoals 

houtwallen, houtsingels en bosschages wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:

e. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming vanwege een 
spoorweg, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “geluidzone - spoor”;

met daaraan ondergeschikt:

f. agrarisch medegebruik;
g. dagrecreatief medegebruik;
h. horeca doeleinden behorende bij de verhuur van (buiten)ruimtes op het landgoed ten behoeve van 

bruiloften, partijen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten.

met de daarbijbehorende:

i. terreinen;
j. tuinen en erven;
k. wegen en paden;
l. parkeervoorzieningen
m. water;
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2  Bouwregels

10.2.1  Hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, (bij)gebouwen en overkappingen ten behoeve van het 
landgoed

Voor het bouwen van de in lid 10.1 onder a en b genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen zullen worden gebouwd binnen het bestemmingsvlak;
b. de inhoud van het landhuis op het landgoed, de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen 

zal ten minste en ten hoogste de bestaande inhoud bedragen tenzij er sprake is van vervanging van het 
huidige landhuis door een landhuis met allure met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
waarvoor een minimale inhoud van 1500m3 geldt;

c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 30,00 m bedragen;
d. het aantal bijgebouwen zal per bestemmingsvlak ten hoogste twee bedragen.

10.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de 
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal 
bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

10.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

de woon- en werksituatie;
het straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
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de verschijningsvorm van de gebouwen;

nadere eisen stellen aan:

a. de goot- en bouwhoogte en dakvorm bij herbouw van het hoofdgebouw, deze dient qua aard en schaal aan 
te sluiten bij het omliggende landschap.

10.4  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van van het bepaalde in 10.2.1 
sub c in die zin dat de bouwhoogte mag worden vergoot tot maximaal 40 meter, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van een landgoed in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden 
beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, kleinschalig dagrecreatieve  en/of een sociaal-culturele 
voorziening;

b. het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis, waarbij één 

andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer bedraagt 

dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van een landgoed voor meer dan twee woningen;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten.

10.6  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 10.5 onder a en toestaan dat gronden en gebouwen, voorzover gelegen binnen het 
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor landgoed aanverwante nevenfuncties,  mits;
1. de nevenactiviteiten aan het landgoed gerelateerd zijn en bijdragen aan de instandhouding van het 

landgoed;
2. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid niet negatief worden beïnvloed;
3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 

bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

b. het bepaalde in lid 10.5 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen 
worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and 
breakfast, mits: 
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een 

bestaande entree (deur); 
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn; 
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt; 
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt; 
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging; 
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang; 
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden;
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Hoofdstuk 4  
Dubbelbestemmingsregels

Artikel 11  Leiding - Gas

11.1  Bestemmingsomschrijving

11.1.1  Bestemming

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor: 

a. een gasleiding;

met de daarbijbehorende:

b. belemmeringenstrook; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.1.2  Voorrangsbepaling

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels die op grond van andere 
artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder geldt voor zover de op de verbeelding 
weergegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' 
voorrang krijgt.

11.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze 
gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten 
behoeve van een gasleiding. 

b. Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen enkel bouwwerken ten behoeve van de gasleiding worden 
gebouwd.

11.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 11.2 en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 
1. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder; 
2. er geen kwetsbare objecten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen, worden gebouwd; 
3. de veiligheid met betrekking tot de in de belemmeringenstrook gelegen gasleiding niet wordt geschaad; 
4. de veiligheid van personen en goederen met betrekking tot de gasleiding niet mag worden geschaad.

11.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het permanent opslaan van goederen; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen een aangegeven 

belemmeringenzone.

11.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

het bepaalde in lid 11.4 onder b en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als risicogevoelig 
object, mits:

1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
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2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goederen.

11.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

11.6.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en):

a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
d. het aanplanten/rooien van diepwortelende beplanting en bomen;
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.

11.6.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het in lid 11.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

11.6.3  Toelaatbaarheid

De in lid 11.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien vooraf advies wordt ingewonnen van 
de leidingbeheerder en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren 
van de leidingen.
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Artikel 12  Waarde - Ecologie

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Ecologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de instandhouding en realisatie 
van het Natuurnetwerk Nederland.
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Hoofdstuk 5  Algemene regels

Artikel 13  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 14  Algemene bouwregels
a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend 

aan de bestemming “Verkeer” gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand zal bedragen.

b. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid a en toestaan dat gebouwen dichter op de 
weg worden gebouwd, mits:

1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of verkeersveiligheid;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 15  Algemene gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden 
betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 
anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden;

c. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, 
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten een 
aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;

d. het storten van puin en afvalstoffen;
e. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
f. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 16  Algemene aanduidingsregels

16.1  Geluidzone - Spoor

16.1.1  Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar geluidsgevoelig gebouw, of de 

uitbreiding daarvan, of de toename van het aantal woningen in een gebouw, mag slechts worden gebouwd 
c.q. worden toegestaan, indien de geluidsbelasting vanwege de spoorweg van de gevels van deze 
geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde;

2. de op grond van de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten uitbreidingen van 
geluidsgevoelige gebouwen mogen, indien de afstand tot de rand van de weg met meer dan 10% wordt 
verkleind, slechts worden gebouwd, indien de geluidsbelasting vanwege de spoorweg van de gevels van 
deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende grenswaarde, of een 
verkregen hogere grenswaarde.

b. Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, behoudens die 
welke op grond van de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en) zijn toegelaten.

16.1.2  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de algemene aanduidingregel "Geluidzone - Spoor" wordt aangebracht, mits:
er vanwege een wijziging van de feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname van het 
treinverkeer sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de aandachtszone;

b. de algemene aanduidingregel "Geluidzone - Spoor" wordt verwijderd, mits:
er vanwege een wijziging van de feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname van het 
treinverkeer sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de aandachtszone.

16.2  Geluidzone - Industrie

a. Ter plaatse van de aanduiding “geluidzone - industrie” mogen op gronden gelegen binnen deze zone, in 
afwijking van het bepaalde elders in de regels van dit plan, geen woningen of andere geluidgevoelige 
gebouwen worden gebouwd en geen geluidgevoelige terreinen worden aangelegd. 

b. Het onder a genoemde verbod geldt niet: 
1. voor het vernieuwen, veranderen of vergroten van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen of 

geluidgevoelige terreinen overeenkomstig de regels van dit plan, mits daarbij de afstand tot het 
industrieterrein niet wordt verkleind, de bouwhoogte van het gebouw niet toeneemt, het aantal 
woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen niet toeneemt en wordt 
voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke geluidwering uit het Bouwbesluit; 

2. indien burgemeester en wethouders ten behoeve van de bouw van de woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen of aanleg van geluidsgevoelige terreinen een hogere grenswaarde hebben 
vastgesteld en wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke geluidwering 
uit het Bouwbesluit; 

3. indien door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat door het treffen van een maatregel 
een situatie kan worden gecreëerd, waardoor wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde; 

4. indien de naar het gezoneerde industrieterrein gekeerde gevel van de woning of van het andere 
geluidsgevoelige gebouw voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 1b, lid 4 van de Wet 
geluidhinder en door middel van akoestisch onderzoek is aangetoond, dat minimaal sprake is van één 
geluidluwe gevel (geluidsbelasting minder dan 50 dB(A)).

c. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd het plan 
te wijzigen door: 
1. het wijzigen van de geluidzone, waarbij aangetoond dient te worden dat de geluidsbelasting in het 

gebied dat ophoudt deel uit te maken van de geluidzone lager is dan 50 dB(A); 
2. het opheffen van de geluidzone, met dien verstande dat opheffing uitsluitend kan plaatsvinden wanneer 

de bestemming van het betrokken terrein zodanig is gewijzigd dat het geen zoneplichtig industrieterrein 
meer is.
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Artikel 17  Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en 
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt 
gebouwd op de wijze van:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, en toestaan 
dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten behoeve van 
sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits:

1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten hoogste 
50 m² zal bedragen;

2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 18º zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 18  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. enige bestemming wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten voor de telecommunicatie, mits:
1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een hoogspanningsmast, 

een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog bouwwerk;
2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is voor de 

realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’ dan wel de bestemming ‘Verkeer’ wordt 

gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van 

wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van overeenkomstige toepassing 

zijn;
c. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ dan wel de 

bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden, incidentele 

verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 33 van overeenkomstige toepassing 

zijn;
d. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Water - 1’ dan wel de bestemming ‘Water - 1’ wordt 

gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van opvaarten, verbredingen van 

waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, 
bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 6 van overeenkomstige toepassing 
zijn;

e. de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ wordt aangebracht, mits:
1. door herstel- en/of ontwikkelingswerkzaamheden of door middel van natuurlijke aanwas, de waarde van 

een landschapselement in omvang en natuurlijke en/of landschappelijke waarden toeneemt, dan wel de 
wijziging wordt toegepast als gevolg van verplaatsing van een bestaand waardevol landschapselement;

2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende agrarische bedrijven, in dié zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
waardevol landschapselement;
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Artikel 19  Algemene procedureregels
Op de voorbereiding tot een besluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen ex artikel 3.6. lid 1 sub c en d 
van de Wet ruimtelijke ordening, is de volgende procedure van toepassing:

a. een ontwerpbesluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende stukken gedurende 
twee weken op het gemeentekantoor ter inzage;

b. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, 
die in de gemeente worden verspreid, digitaal, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders 

schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen.
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Artikel 20  Overige regels

20.1  Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van 
bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

20.2  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, 
het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.
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Hoofdstuk 6  Overgangs- en slotregels

Artikel 21  Overgangsrecht

21.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 21.1 sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het  21.1 sub a met maximaal 
10%.

c. 21.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

21.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 
79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 21.2 sub a te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in 21.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

d. 21.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 22  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied Landgoed Het Oosterveld.
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