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PROCEDURE EN BESLUIT 
 

Aanvraag 
Op 16 juni 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van AR Bedrijfsontwikkeling B.V., 
S. Holkenborg namens Maatschap Haamberg, de heer M. Haamberg, Esweg 16 te Lattrop-
Breklenkamp, voor het bouwen van een mestopslag en pluimveestal voor biologische legkippen voor 
de locatie Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 
WABO-2017-0868). 
 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een 
mestopslag en pluimveestal voor biologische legkippen. Er wordt vergunning gevraagd voor de 
volgende in de Wabo omschreven activiteiten: 

- het bouwen van een bouwwerk; 
- handelen in strijd met regels RO; 
- een beperkte milieutoets voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een 

meldingsplichtige milieu-inrichting. 
 

Procedure 
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 
paragraaf 3.3 van de Wabo. De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 
 

Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, 
hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. 

 
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning moeten worden verstrekt om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor 
getoetst op ontvankelijkheid.  
 
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid 
gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Op 15 september 2017 hebben wij de aanvullende 
gegevens ontvangen. Daarna zijn er op 13 december 2017, 5 januari 2018, 2 en 13 februari 2018, 20 
maart 2018, 24 en 25 april 2018 en 4 en 25 juni 2018 aanvullende stukken ingediend. Wij zijn van 
oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een 
goede beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en 
in behandeling genomen. 
 
Projectomschrijving 
In de aanvraag om omgevingsvergunning is als projectomschrijving aangegeven dat het de bouw van 
een pluimveestal voor biologische legkippen betreft. Uit de bijbehorende tekeningen blijkt dat aan de 
pluimveestal een mestopslag wordt gebouwd. In de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing 
‘Ruimtelijke onderbouwing voor een veehouderijbedrijf Locatie: Esweg 14/16, Lattrop-Breklenkamp’ is 
ook nadrukkelijk omschreven dat het de bouw van een pluimveestal en een mestloods betreft. Om 
duidelijk te maken wat de aanvraag exact inhoudt is besloten de projectomschrijving te wijzigen in: 
‘het bouwen van een mestopslag en pluimveestal voor biologische legkippen’. 

 
Wijziging aanvraag 
Naar aanleiding van overleggen met het nabijgelegen perceel is op 29 november 2017 de aanvraag 
zodanig aangepast dat de situering van de pluimveestal en mestopslag van de oostzijde van het 
perceel is verplaatst naar de westzijde van het perceel. Eveneens is de omvang van de mestopslag 
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aangepast van 120 m2, naar 318 m2. Aangezien de omgevingsvergunning met de uitgebreide 
procedure wordt voorbereid, kan de aanvraag op grond van vaste jurisprudentie worden aangevuld 
tot het moment dat het ontwerpbesluit is genomen.  
 

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan 
waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval 
betreft als vermeld in artikel 6.5 lid 1 van het Bor, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan 
nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. 
 
Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring afgegeven waaruit blijkt dat er geen 
bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Hierbij heeft de gemeenteraad 
tevens besloten dat deze ontwerpverklaring als de definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt 
aangemerkt, indien er geen zienswijzen zijn ontvangen. 
 

Beoordeling van de aanvraag 
De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierbij 
is in het bijzonder rekening gehouden met het bepaalde in:  

- artikel 2.10 Wabo voor de activiteit bouwen van een bouwwerk; 
- artikel 2.12 Wabo voor planologisch strijdig gebruik.  

 
Deze beoordelingen zijn opgenomen in het onderdeel “Motivering”. Voor zover aan de vergunning 
voorwaarden moeten worden verbonden zijn deze opgenomen in het onderdeel “Voorschriften”. 
Ter informatie is in het onderdeel “Informatie” algemene informatie opgenomen over van toepassing 
zijnde regelgeving en zijn (voor zover van toepassing) formulieren toegevoegd om de voortgang van 
de activiteit weer te geven. 

 
Activiteit milieu 
De aanvraag heeft betrekking op een inrichting. Voor de gevraagde wijziging / uitbreiding is op 1 
maart 2018 een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend. Op 12 maart 2018 is de 
melding beoordeeld en akkoord bevonden zodat voor het onderdeel milieu geen vergunning is 
vereist.  
 

Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit: 

 Haamberg, Esweg 14/16, Latrop Breklenkamp 

 bwl_2012_03_v2 

 bwl_2005_04_v1_pdf 

 Productcertificaat-1060-WB-80mm 

 Productcertificaat-1060-WB 

 Productcertificaat-1000-TR 

 PROMATECT-H 

 welstandsadvies 11-12-2017 

 Samenvatting_Watertoets 

 1171B_Inpassing_21-12-2017 

 Bodemonderzoek_26-01-18 

 Constructie_berekening_2-2-18 

 materialenstaat 

 Aanvulling_constructieberekening 

 Kantelbare_nok 

 Ruimtelijke onderbouwing_april_2018 

 Constructie_overzicht 

 toelichting_bouwbesluit_en__brandweer 

 B01-30-05-2018__bouw 

 LRS_clickfix 

 B02-30-05-2018__bouw 

 M01-28-02-2018_milieu 
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 Ontwerp VVGB 
 
 

Zienswijzen 
De ontwerp bestemming wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Een ieder 
heeft binnen die termijn de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  
 

Rechtsmiddelen 
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan 
schriftelijke zienswijzen binnen de termijn van terinzagelegging richten aan het gemeentebestuur van  
Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA te Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden 
ingediend, dan wel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde 
periode indienen, nadat daarvoor een afspraak is gemaakt met één van de medewerkers via het 
algemene telefoonnummer 0541-854100. 
 

Besluit 
Gelet op het bovenstaande en hetgeen overwogen is onder het onderdeel “Motivering” hebben wij 
besloten: 
-  de vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag; 
-  aan de vergunning voorwaarden te verbinden zoals opgenomen onder het onderdeel 

“Voorschriften”. 
 

Namens burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
G. Kleijssen 
Waarnemend afdelingshoofd WABO 
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MOTIVERING 
 
 

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
 

1.1 Inleiding 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.  
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.  
 

1.2 Toetsing 
 
Bouwbesluit 
Van de toe te passen polycarbonaatplaat is een productblad van Lightroof m.b.t. het product Click-fix 
lichtstraten toegevoegd waarin geclaimd wordt dat het product voldoet aan brandklasse B-s1, d0. Een 
productblad is geen kwaliteitsverklaring. Daarom wordt een voorschrift aan de vergunning 
opgenomen voor wat het aanleveren van kwaliteitsverklaringen betreft.  
 
De uitwerkingen en details van de constructies en de tekeningen en berekeningen van de 
verdiepingsvloer(en) worden eveneens als voorschrift aan de vergunning verbonden.  
 
Met betrekking tot de fundering zijn indicatieve gegevens door de constructeur ingediend. De 
uitvoering van de grondwerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de grondverbetering dient 
onder toezicht van de geotechnisch adviseur of constructeur te worden uitgevoerd. Van de 
uitgevoerde grondwerkzaamheden dient een rapport ter controle te worden overlegd.  
 
Het is voldoende aannemelijk dat de activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of 
krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop en gelet op de aan de vergunning verbonden 
voorschriften, kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend. 
 
Bouwverordening 
Het is voldoende aannemelijk dat de activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente 
Dinkelland. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.  
 
Bestemmingsplan 
De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ is 
vastgesteld. Wij hebben de aangevraagde activiteit getoetst aan de bestemming ‘Agrarisch-1’. De 
aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel 
moeten weigeren tenzij: 
- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake 

afwijking; 
- het Besluit omgevingsrecht een afwijking van het plan mogelijk maakt; 
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 

goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 
- elders in algemene regels een dergelijke afwijking wordt toegestaan;  
- elders in het exploitatieplan een dergelijke afwijking wordt toegestaan; of 
- elders in het voorbereidingsbesluit een dergelijke afwijking wordt toegestaan. 
 
Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De 
resultaten van deze toetsing staan beschreven in het volgende hoofdstuk van de beschikking.  
 
Welstand 
Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd 
met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota gemeente Dinkelland.  
 
Naar aanleiding van nieuwe inzichten is de plek van de stal op 29 november 2017 gewijzigd. Deze 
komt aan de andere zijde van het erf te staan en de positie is meer ondergeschikt gelegen aan de 
achterzijde van het erf. Hoewel nog steeds sprake is van een grote bouwmassa, is door de 
gewijzigde positie sprake van een beeld dat vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is. 
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Ook het gevelontwerp is op 29 november 2017 gewijzigd en voldoet nu aan de uitgangspunten. Ten 
aanzien van de uitvoering is afgesproken dat het dak, de gevels en de deuren in de kleur RAL 9005 
(zwart) en de plint in de kleur donkergrijs wordt uitgevoerd. Voor de volledigheid wordt deze afspraak 
als voorschrift in de vergunning opgenomen. Daarmee wordt op alle punten voldaan aan het beleid 
voor omgevingskwaliteit voor deze locatie. De Stadsbouwmeester heeft op 11 december 2017 een 
positief advies afgegeven. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden 
verleend. 
 
Erfinrichting 
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een bouwwerk van meer dan 2.000 m

3
. Een 

erfinrichtingsplan (bijlage: 1171B_Inpassing_21-12-2017) maakt onderdeel uit van de aanvraag. Dit 
plan is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Door het aanbrengen van landschappelijke 
beplanting kan het zicht vanaf de Korenmorsweg en de Esweg op de nieuwe stal grotendeels 
weggenomen worden. Gelet op de ligging in het kampenlandschap is er voor gekozen om lijnvormige 
structuren te benutten voor de inpassing, zoals houtsingels en struweelhagen. Deze 
beplantingsvormen omzoomden van oudsher de kampen en maten. Om het nieuwe erf 
landschappelijk in te passen wordt ten zuiden van het erf een houtsingel en ten westen van het  erf 
een struweelhaag aangelegd. 
 
Als voorschrift zal worden opgelegd dat aan het gestelde in het erfinrichtingsplan binnen 1 jaar na 
het gereedkomen van het bouwwerk dient te zijn voldaan en dat dit plan in stand dient te worden 
gehouden. 
 

1.3 Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten 
aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.  
 
In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen. 
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2 HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN 
BESTEMMINGSPLAN 

 

2.1 Inleiding 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing 
aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 
 

2.2 Toetsing aan bestemmingsplan 
Het bouwplan is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ en heeft de bestemming 
‘Agrarisch-1’ en binnen het bouwperceel de  functieaanduidingen ‘specifieke vorm van agrarisch – 
bouwperceel niet grondgebonden agrarisch bedrijf’ en ‘specifieke vorm van wonen – tweede 
bedrijfswoning’ opgenomen. Geconstateerd is dat de mestopslag en pluimveestal grotendeels buiten 
het bouwvlak gesitueerd zijn. Daarnaast is geconstateerd dat de pluimveehouderij een 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering betreft. De aanvraag voldoet daarmee niet aan de regels 
van het geldende bestemmingsplan. 
 

2.3 Buitenplanse afwijkingen 
Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wabo kan afgeweken worden van de 
in het bestemmingsplan aangegeven regels ten behoeve van het bouwen buiten het bouwvlak en het 
gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een gemengd agrarisch bedrijf, indien de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing.  
 
In de bijlage bij dit besluit is de ‘Ruimtelijke onderbouwing voor een veehouderijbedrijf Locatie: Esweg 
14/16, Lattrop-Breklenkamp’ opgenomen. Hierin zijn verschillende beleidskaders en 
omgevingsaspecten afgewogen. Geconcludeerd kan worden dat het project in overeenstemming is 
met de verschillende beleidskaders en de verschillende omgevingsaspecten geen belemmering voor 
het project vormen. 
 
Beleidsruimte 
Bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een verzoek om een 
afwijking van het bestemmingsplan hebben wij een ruime beleidsvrijheid om te bepalen of een 
bepaalde ontwikkeling met de daarbij horende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van 
de inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het 
betrokken gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het 
recht mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in geding zijnde (individuele) 
belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 
 
Belangenafweging 
Lopende de procedure is er overleg geweest met de eigenaren van het nabijgelegen woonperceel. 
Naar aanleiding hiervan is de aanvraag zodanig aangepast dat de situering van de pluimveestal en 
mestopslag van de oostzijde van het perceel is verplaatst naar de westzijde van het perceel. Hierdoor 
staat de stal op een grotere afstand van het desbetreffende naastgelegen woonperceel. 
  
Instemmen met de aanvraag levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie op, welke wij 
vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het overschrijden van het vastomlijnde 
planologisch toetsingskader achten wij in dit specifieke geval dan ook aanvaardbaar. 
Daarbij hebben wij tevens de belangen van de omwonenden in ogenschouw genomen. Het realiseren 
van het plan levert geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste 
omwonenden op. 
 

2.4 Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 
met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of 
Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
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3 OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS 
 

3.1 Inleiding 
Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven vanaf 1 januari 2011 
toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze 
"toestemming vooraf" wordt omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) genoemd. Het doel 
van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke 
activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een instemming of een weigering. Aan de 
instemming mogen geen voorschriften worden verbonden.  

 
Vanwege het uitbreiden van de inrichting met een nieuw te bouwen pluimveestal is een OBM 
aangevraagd 

 
Een aanvraag om een OBM dient volgens artikel 2.17 Wabo te worden getoetst aan artikel 5.13b van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor). Een toetsing aan dit artikel heeft plaatsgevonden. 

 
3.2 Toetsing m.e.r.-beoordelingsplicht 
Op grond van artikel 5.13b eerste lid Bor wordt een omgevingsvergunning voor de categorieën 
activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid, onder a tot en met i, geweigerd indien het bevoegd 
gezag op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft beslist dat een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
Bij deze beoordeling hebben wij rekening gehouden met de kenmerken en de plaats van de activiteit 
en de kenmerken van de gevolgen van de activiteit.  
 
Kenmerken van de activiteit: 
De aanvraag betreft het bouwen van een pluimveestal. De activiteiten binnen de inrichting bestaan 
voornamelijk uit het houden van dieren en de opslag van mest en voer. Binnen de inrichting worden 
nu de volgende dieren gehouden: 

- 20 zoogkoeien (A2.100) in stal B 
- 15 vrouwelijk jongvee tot 2 jr (A 3.100) in stal B 
- 10 stieren (A 6.100) in stal B 
- 5 vleesstierkalveren (A 4.100) in stal B 
- 120 vleesvarkens (D 3.100) in stal E 
- 108 vleesvarkens (D 3.100) in stal F 
- 126 vleesvarkens (D 3.100) in stal H 
- 30 schapen (B 1.100) in stal H 
- 18.000 biologische leghennen (E 2.11.3 + E 6.8 + E 7.7) in stal L 

 
Plaats van de activiteit: 
De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente. In de directe omgeving van de 
inrichting zijn enkele burgerwoningen gelegen. De afstand tot het dichtstbijgelegen geurgevoelige 
object bedraagt circa 90 meter.  
Het dichtstbijgelegen zeer kwetsbaar gebied op basis van artikel 2 Wet ammoniak en veehouderij is 
gelegen op een afstand van circa 1.500 meter.  
De afstand tot het dichtstbijgelegen Natura 2000 gebied bedraagt circa 1.500 meter.  
 
Kenmerken van de gevolgen van de activiteit: 
De belangrijkste emissies vanuit de inrichting betreffen de uitstoot van geur, ammoniak, geluid en 
fijnstof. De aanvraag voldoet aan de normen voor geur, geluid en fijnstof. Verder voldoet de aanvraag 
aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. 
 
Gelet op de aard en omvang van de inrichting alsmede de omgeving waarin de inrichting is gelegen 
zijn er geen redenen om voor de voorgenomen wijziging een milieueffectrapport op te laten stellen. Er 
zijn dan ook geen redenen om op basis van artikel 5.13b eerste lid Bor de gevraagde 
omgevingsvergunning te weigeren. 
 



 -10- 

 
 

Zaaknummer : WABO-2017-0868 Locatie : Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp  Pagina 10 van 17 
Documentnummer: 3038199-001 

3.3 Toetsing fijnstof (PM10) 
Op grond van artikel 5.13b zesde lid Bor wordt een omgevingsvergunning voor de categorieën 
activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, vijfde lid, onder a, geweigerd, indien de activiteit leidt tot 
overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10), bedoeld in bijlage 2, voorschrift 
4.1, van de Wet milieubeheer, voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd 
bij of krachtens artikel 5.16 van die wet. 
De activiteit heeft betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a vijfde lid Bor. Daarom moet 
op voorhand worden vastgesteld of voldaan wordt aan de normen voor fijnstof (PM10). 
 
Bij de aanvraag is een rapportage van een fijnstof berekening op basis van ISL3a gevoegd. Hieruit 
blijkt dat de jaargemiddelde concentratie voldoet aan de norm van 40 µg/m

3 
.Verder wordt de 

daggemiddelde concentratie van 50 µg/m
3
 niet meer dan 35 keer per jaar overschreden.  

 
De aanvraag voldoet aan de normen voor fijnstof (PM10). Er zijn dan ook geen redenen om op basis 
van artikel 5.13b zesde lid Bor de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. 
 

3.4 Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, zijn 
er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.  



 -11- 

 
 

Zaaknummer : WABO-2017-0868 Locatie : Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp  Pagina 11 van 17 
Documentnummer: 3038199-001 

 

VOORSCHRIFTEN 
 
 

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
 

1.1 Algemeen 
 
1.1.1. 
Binnen 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de kwaliteitsverklaringen (volledig) van 
alle toe te passen brandbare materialen ter controle bij de afdeling Veiligheid en Handhaving te 
worden ingediend. Daaruit dient de brandklasse en de rookklasse (bepaald volgens NEN-EN 13501-
1) te blijken. 
 
1.1.2. 
Binnen 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de uitgewerkte constructietekeningen, 
detailtekeningen inclusief de uitwerking van de maatgevende verbindingen en detailberekeningen van 
de staal en betonconstructies ter controle bij de afdeling Veiligheid en Handhaving te worden 
ingediend. Noot: deze gegevens dienen vooraf door de hoofdconstructeur te zijn beoordeeld. 
 
1.1.3. 
Binnen 3 weken voor het aanbrengen van de verdiepingsvloer(en) dienen de tekeningen en 
berekeningen daarvan ter controle bij de afdeling Veiligheid en Handhaving te worden ingediend.  
Noot: deze gegevens dienen vooraf door de hoofdconstructeur te zijn beoordeeld. 
 
1.1.4. 
De uitvoering van de grondwerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de grondverbetering 
dient onder toezicht van de geotechnisch adviseur of constructeur te worden uitgevoerd.  
Van de uitgevoerde grondwerkzaamheden dient een rapport ter controle te worden overlegd bij de 
afdeling Veiligheid en Handhaving. 
 
1.1.5. 
Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als 
bedoeld in de vorige voorschriften zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door de 
afdeling Veiligheid en Handhaving. 
 

1.2 Welstand 
 
1.2.1. 
Het dak, de gevels en de deuren worden in de kleur RAL 9005 (zwart) en de plint in de kleur 
donkergrijs uitgevoerd. 
 

1.3 Erfinrichting 
 
1.3.1. 
Binnen 1 jaar na gereedkomen van het bouwwerk dient aan het erfinrichtingsplan te zijn voldaan en 
dient deze erfinrichting in stand gelaten te worden. Het erfinrichtingsplan is als bijlage (bijlage: 
1171B_Inpassing_21-12-2017) bij deze vergunning gevoegd en maakt hier onderdeel van uit. De 
maatregelen die op grond van het erfinrichtingsplan genomen moeten worden zijn de aanleg van een 
houtsingel ten zuiden van het erf en de aanleg van een struweelhaag ten westen van het erf. 
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INFORMATIE 
 
 

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
 

1.1 Algemeen 
Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van 
de Bouwverordening van de gemeente Dinkelland en de krachtens die regelingen gestelde nadere 
regels. 
 
De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie 
aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage 
worden gegeven. 
 
Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw 
wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken. 
 
Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de 
vergunning intrekken. 
 

1.2 Meldingsplicht 
De volgende werkzaamheden moeten bij het afdeling Veiligheid en Handhaving worden gemeld: 
 

Werkzaamheid Hoe Wanneer 

Aanvraag uitzetten bouw mondeling of schriftelijk uiterlijk 1 week voor aanvang 

Aanvang van het werk (inclusief 
ontgravingswerkzaamheden) 

schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor de start 
van het werk 

Heiwerk (inclusief proefpalen) mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
Grondverbeteringswerkzaamheden mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
Leggen van de fundering mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
Storten van beton mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
Leggen van de vloeren mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
Onderdelen van het bouwwerk 
waaraan door (een) verderop in deze 
vergunning vermeld voorschrift(en) 
een kennisgevingsplicht is verbonden 

mondeling of schriftelijk volgens voorschrift 

Einde van de werkzaamheden schriftelijk uiterlijk op de dag van 
beëindiging van het werk 

 

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden 
Uiterlijk 4 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden moeten de bouwregistratiegegevens van 
ondernemers en ondernemingen die met de uitvoering zijn belast worden overgelegd, inclusief een 
door de Kamer van Koophandel gewaarmerkte kopie van inschrijving in het register als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van het Besluit registratie vestigingsvergunningen. 
 

1.4 Hergebruik grond 
 

Ontgravingslocatie ligt in de zone “Schoon”  

Wanneer bij toekomstige bouwwerkzaamheden grond vrijkomt kan deze worden hergebruikt op het 

eigen terrein. Wanneer de grond buiten de locatie wordt toegepast, dan moet worden getoetst aan het 

uit Besluit Bodemkwaliteit en de nota Bodembeheer Dinkelland  

De grond van deze locatie ligt in de kwaliteitszone “Schoon(Achtergrondwaarde)”. Dit betekent dat de 

grond overal toegepast kan worden, mits de toepassing nuttig en functioneel is.  

Wanneer meer dan 50 m3 grond vrijkomt en buiten de locatie wordt toegepast, dan is een melding bij 

meldpunt Bodemkwaliteit noodzakelijk (www.meldgrond.nl). Deze melding moet 5 dagen voor het 

transport worden uitgevoerd.  

 

http://www.meldgrond.nl/
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Let op! 
De toepassing van de partij grond moet altijd nuttig en functioneel gebeuren. Er mag niet meer grond 
worden gebruikt dat voor de functie van het terrein noodzakelijk is. 

Voor het toepassen van grond kan het zijn dat nog een andere vergunning nodig is, bijvoorbeeld voor 

het ophogen van een perceel in een landschappelijk waardevol gebied, voor de aanleg van een 

geluidswal en/of voor het tijdelijk opslaan van grond. 
 



 -14- 

 
 

Zaaknummer : WABO-2017-0868 Locatie : Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp  Pagina 14 van 17 
Documentnummer: 3038199-001 

 
 

BIJLAGE 1 HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
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Gemeente Dinkelland 
Antwoordnummer 1241 
7570 WK Oldenzaal 
 
 
 
 
 

Kennisgeving start bouw 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier aan te leveren. 
 
Naam vergunninghouder:   
Maatschap Haamberg 
de heer M. Haamberg 
Esweg 16 
7635 NL  Lattrop-Breklenkamp 
 
Zaaknummer  :  
 
Aanvraagnummer :  
 
Bouwadres  : Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp 
 
Datum start bouw :……………………………………………………………………. 
 
Datum ondertekening : ……………………………………………………………………. 
 
Handtekening vergunninghouder : ……………………………………………………………………. 
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Gemeente Dinkelland 
Antwoordnummer 1241 
7570 WK Oldenzaal 
 
 
 
 

Kennisgeving bouw gereed 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier aan te leveren. 
 
Naam vergunninghouder: 
Maatschap Haamberg 
de heer M. Haamberg 
Esweg 16 
7635 NL  Lattrop-Breklenkamp 
 
Zaaknummer  :  
 
Aanvraagnummer :  
 
Bouwadres : Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp 
 
Datum gebruiksgereed :……………………………………………………………………. 
 
Datum ondertekening : ……………………………………………………………………. 
 
Handtekening vergunninghouder : ……………………………………………………………………. 
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Gemeente Dinkelland 
Antwoordnummer 1241 
7570 WK Oldenzaal 
 
 
 
 
 

Kennisgeving afzien bouw 
 
 
 
Als u besluit niet langer gebruik te willen maken van een verleende omgevingsvergunning voor het 
onderdeel bouwen, of een gedeelte daarvan, verzoeken wij u het formulier volledig ingevuld aan te 
leveren. 
                                                                                                                                                                    
 
Naam vergunninghouder: 
Maatschap Haamberg 
de heer M. Haamberg 
Esweg 16 
7635 NL  Lattrop-Breklenkamp 
 
Zaaknummer  :  
 
Bouwadres  : Esweg 14 16 te Lattrop-Breklenkamp 
 
Datum melding afzien bouw : ……………………………………………………………………. 
 
Datum ondertekening : …………………………………………………………………….: 
 
Handtekening vergunninghouder : ……………………………………………………………………. 
 
Bij deze verzoek ik het college om deze vergunning, of een gedeelte daarvan in te trekken. Verder 
verzoek ik het college om gedeeltelijke teruggave van de betaalde leges. 
 
 
 


