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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
Initiatiefnemer exploiteert op de locatie Nordhornsestraat 55 in Denekamp een garagebedrijf. Voorheen hebben 
in de oude aanwezige bedrijfswoning, de ouders van aanvrager gewoond. Zij hebben hier tientallen jaren 
gewoond zonder enige binding te hebben met het bedrijf van initiatiefnemer. Initiatiefnemer woont elders naar 
tevredenheid en heeft geen belang bij de bedrijfswoning. Om deze reden heeft initiatiefnemer de wens om de 
bedrijfswoning af te splitsen van het garagebedrijf. 

Voor het afsplitsen van bedrijfswoningen in de kernen is geen specifieke beleidslijn uitgewerkt. Het uitgangspunt 
is dat per geval maatwerk wordt geleverd waarbij geldt dat geen (nieuwe) beperkingen mogen ontstaan voor de 
(ontwikkelings)mogelijkheden van omliggende bedrijven en andere functies.

In dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat de afsplitsing van de bedrijfswoning vanuit ruimtelijk en 
planologisch oogpunt verantwoord is. Er ontstaan geen (nieuwe) beperkingen voor de 
(ontwikkelings)mogelijkheden van omliggende bedrijven en andere functies. Gelet hierop en gelet op het feit dat 
de ruimtelijke uitstraling van de woning met bijbehorend perceel niet wijzigt, is het aanvaardbaar om de woning 
af te splitsen van het bedrijf. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Ligging

Het plangebied is gelegen aan de Nordhornsestraat 55 te Denekamp. Het plangebied staat kadastraal bekend als 
gemeente Denekamp, sectie O, perceelsnummers 4348 en gedeeltelijk 4841. In figuur 1.1 is de ligging van het 
plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: Google Maps)
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Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (rood omkaderd). In dit figuur is een luchtfoto 
weergegeven waarop het plangebied aan de Nordhornsestraat 55 te zien is. Het gebouw binnen het plangebied 
betreft een garagebedrijf met een bedrijfswoning. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van het 
plangebied.

Figuur 1.2: Begrenzing plangebied (bron: http://www.ruimtelijkeplannen.nl)

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Voor de Nordhornsestraat 55 in Denekamp geldt het bestemmingsplan 'Denekamp Kern'. Het bestemmingplan 
'Denekamp Kern' is door de gemeenteraad van Dinkelland op 9 oktober 2012 vastgesteld. In figuur 1.3 is een 
fragment uit de verbeelding van dit bestemmingsplan opgenomen. 
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Denekamp Kern' (bron: http://www.ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het plangebied is de bestemming 'Bedrijf' toegekend met een bouwvlak, diverse maatvoeringen en de 
functieaanduiding 'bedrijfswoning'. De gronden zijn daarmee in eerste instantie bestemd voor gebouwen ten 
behoeve van bedrijven, die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, met daaraan ondergeschikt 
wonen in de vorm van een bedrijfswoning.

Daarnaast kent het plangebied een dubbelbestemming 'Leiding - Gas'. De voor 'Leiding - Gas' aangewezen 
gronden zijn hierdoor mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse druk 
gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.

Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee geen mogelijkheden om de bedrijfswoning aan de 
Nordhornsestraat 55 regulier te bewonen. Een herziening van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Denekamp, Nordhornsestraat 55' bestaat naast deze toelichting uit de 
volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1774.DENBPNORDHORNSTR55-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de 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  Huidige situatie
In de huidige situatie is er aan de Nordhornsestraat 55 in Denekamp sprake van een garagebedrijf met een 
bedrijfswoning. Het betreft een garagebedrijf waar voornamelijk auto’s gerepareerd worden, apk’s gedaan 
worden en onderhoud aan auto’s gepleegd wordt. Daarnaast worden auto’s na schade hersteld waarbij de 
daadwerkelijke herstelactiviteit uitbesteed wordt aan bedrijven voor bijvoorbeeld het plaat- en spuitwerk. Er is 
geen verkooppunt van brandstoffen aanwezig.  

De huidige bedrijfswoning is gebouwd in 2017 en is qua ontwerp ingepast in de stedenbouwkundige structuur 
van de omgeving. De huidige bouw betreft een herbouw van de in 2017 afgebrande bedrijfswoning. De vorige 
bedrijfswoning is altijd bewoond geweest door de ouders van de initiatiefnemer. Inmiddels zijn zij overleden en 
heeft initiatiefnemer niet het voornemen de bedrijfswoning te gaan bewonen.  

In de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich woningen, een nutsvoorziening, een brandweer en het 
Rode Kruis. Het perceel aan de Nordhornsestraat 55 wordt ontsloten door een weg (Nordhornsestraat), 
bestaande uit twee rijstroken met een maximumsnelheid van 50 km/u. Op het erf aan de Nordhornsestraat 55 is 
voldoende parkeergelegenheid. Zie onderstaande figuur 2.1 voor een vooraanzicht van de gebouwen op het 
perceel.

Figuur 2.1: Huidige situatie vooraanzicht van Nordhornsestraat 55 (bron: Google Maps, Streetview)

2.2  Toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie bestaat het plangebied uit een garagebedrijf en een reguliere woning. De huidige 
planologische situatie is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, omdat de bestaande woning een 
bedrijfswoning betreft welke aan derden verhuurd wordt. Het bewonen van de bedrijfswoning is uitsluitend 
toegestaan voor de persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, 
noodzakelijk is. Het regulier bewonen van de bedrijfswoning is daarom niet toegestaan. 

Zoals eerder beschreven woont de initiatiefnemer elders, waardoor de initiatiefnemer geen belang heeft bij de 
bedrijfswoning. Om die reden wil de initiatiefnemer graag de bedrijfswoning afsplitsen van het garagebedrijf. 
Voor het afsplitsen van bedrijfswoningen in de kernen is geen specifieke beleidslijn uitgewerkt. Het uitgangspunt 
is dat per geval maatwerk wordt geleverd waarbij geldt dat geen (nieuwe) beperkingen mogen ontstaan voor de 
(ontwikkelings)mogelijkheden van omliggende bedrijven en andere functies. 

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt aangetoond dat de afsplitsing van de bedrijfswoning vanuit 
ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is. Er ontstaan geen (nieuwe) beperkingen voor de 
(ontwikkelings)mogelijkheden van omliggende bedrijven en andere functies. Er is namelijk enkel sprake van de 
omzetting van een bedrijfswoning in een reguliere woonbestemming. 

Om reguliere bewoning toe te staan, dient de woning planologisch te worden afgesplitst van het bedrijf en ter 
plaatse van de woning en de bijbehorende tuin te worden voorzien van een reguliere woonbestemming. In figuur 
2.2 is de grens van de afsplitsing weergegeven. 
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Figuur 2.2 Afsplitsing van de bedrijfswoning van het garagebedrijf (bron: http//www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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Hoofdstuk 3  Beleid

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 (inmiddels 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 geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze benoemd zijn in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het 
rijksbeleid. 

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft 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.
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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.

Toets

De Ladder voor duurzame verstedelijking moet worden gevolgd wanneer planologisch nieuwe “stedelijke 
ontwikkelingen” mogelijk worden gemaakt. Nieuwe planologische bouwmogelijkheden van enige omvang 
kwalificeren als zodanig en zijn ‘Ladderplichtig’. 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 is doorgaans sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Indien er in het geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag (bijv. bij 
functiewijziging), dan is de Afdelingslijn dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.  

Conclusie

Gelet op het feit dat:

er geen sprake is van nieuw beslag op de ruimte;  
er geen sprake is van het fysiek toevoegen van een woning; 
er sprake is van een planologische wijziging die ten opzichte van de huidige toegestane functie geen 
gewijzigde milieueffecten op de omgeving met zich meebrengt;  

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

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

Op 13 november 2019 is door de Provinciale Staten van Overijssel de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 
2018/2019 vastgesteld. De aanpassingen van de Omgevingsvisie die met de Actualisatie 2018/2019 zijn 
doorgevoerd zijn op 1 december 2019 in werking getreden. Met de Actualisatie 2018/2019 is de Omgevingsvisie 
weer bij de tijd gebracht.

De Omgevingsvisie Overijssel 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 
aangehaald in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder 
andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. 

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

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 Actualisatie 
Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 van de provincie Overijssel. De Provinciale Staten van Overijssel 
hebben de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 op 13 november 2019 vastgesteld en is op 1 
december 2019 in werking getreden. Met de vaststelling van de Actualisatie 2018/2019 is de 
Omgevingsverordening weer bij de tijd gebracht.

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.
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3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de Actualisatie 
Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 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 (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 mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Hierbij zijn onder andere 
de volgende principes van belang:

Principe van concentratie (artikel 2.1.2); 
Principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 2.1.3);
Principe van realisatie nieuwe woningen (artikel 2.2.2).

Toetsing van het initatief aan artikel 2.1.2 (Principe van concentratie) van de Omgevingsverordening Overijssel

Dit principe houdt in dat stedelijke opgaven zoveel mogelijk geconcentreerd moeten worden in stedelijke 
netwerken en dat er gebouwd mag worden voor de bovenregionale behoefte. Voor de overige kernen geldt dat 
alleen voor de lokale behoefte en bijzondere doelgroepen gebouwd mag worden. Deze kernen mogen ruimte 
bieden aan lokaal gewortelde bedrijvigheid. Onder lokaal gewortelde bedrijvigheid wordt in dit verband verstaan: 
bedrijven die hun oorsprong óf verzorgingsgebied hebben of vinden in de gemeente of kern waar ze gevestigd 
zijn of zich vestigen en toegevoegde waarde bieden aan de sociaal-economische structuur/voorzieningen.

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt enkel de omzetting van een bedrijfswoning in een reguliere 
woonbestemming mogelijk gemaakt. Er wordt geen nieuwe bebouwing toegevoegd. Derhalve kan worden 
geconcludeerd dat er voldaan wordt aan het principe van concentratie.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik) van de Omgevingsverordening 
Overijssel 

Het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik is een variant op de Overijsselse ladder voor duurzame 
verstedelijking, ten behoeve van de toepassing binnen de groene omgeving. Als gevolg van de ontwikkeling vindt 
geen extra ruimtebeslag op de groene omgeving plaats en worden ook geen extra bouwmogelijkheden 
toegekend ten opzichte van de huidige planologische situatie. Geconcludeerd wordt dat in voldoende mate 
rekening is gehouden met het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 
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Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 (Principe van realisatie nieuwe woningen) van de 
Omgevingsverordening Overijssel

Dit principe houdt in dat er pas nieuwe woningen gebouwd mogen worden, indien de behoefte daaraan is 
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw. Deze behoefte wordt in ieder geval aangetoond als 
realisatie van de nieuwe woningen past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen 
gemeente en provincie op basis van regionale afstemming.

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt zoals eerder beschreven enkel de omzetting van een bedrijfswoning 
in een reguliere woonbestemming mogelijk gemaakt. Er worden geen nieuwe woningen toegevoegd. 

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/stedelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van 
de kaart van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is  aangegeven met 
het plus teken (bron: provincie Overijssel)

Het plangebied bevindt zich in het perspectief 'woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'. Hier geldt 
dat er altijd gebouwd mag worden voor de lokale behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal 
gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en transformatie van de 
woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan 
milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen om te anticiperen op klimaatverandering 
(bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling 
altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en 
evacuatieplannen rekening houden met risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en 
transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen 
en/of het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).

Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Gezien de aard van de ontwikkeling, waarbij één bedrijfswoning wordt voorzien van een 
reguliere woonbestemming, zijn er geen effecten op de gebiedskenmerken. Het betreft een functiewijziging van 
de bestaande woning op bestaande perceel. Fysiek gezien wordt de bestaande situatie gehandhaafd. Het is 
daarom, vanwege de ligging in het stedelijk gebied, enkel benodigd om in te gaan op de 'Stedelijke laag'.

De "Stedelijke laag"

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de "Stedelijke laag" aangeduid met de gebiedstype 
'Woonwijken 1955 - nu'. In onderstaande figuur 3.3 is dat weergegeven
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Figuur 3.3: De stedelijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

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

3.3.1 Structuurvisie Dinkelland

Algemeen

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente 
Dinkelland in de regio Twente aan. Aangezien het plangebied zich in de kern van Denekamp bevindt, wordt enkel 
aan de deelvisie voor Denekamp getoetst.

Hoofdambitie

Hoofdambitie van structuurvisie is:

"Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal 
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie".

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:

1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare 
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;

2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de 
agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch recreatieve sector;

3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
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5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

Structuurvisiekaart

De structuurvisie Dinkelland gaat vergezeld met structuurvisiekaarten. Onder andere per kern is een 
structuurvisiekaart gemaakt, waarbij onderscheid is gemaakt tussen verzorgingskernen en woonkernen. 
Denekamp wordt aangemerkt als een verzorgingskern, maar op de structuurvisiekaart is de locatie van 
onderhavig geval als onderdeel van 'historische lintbebouwing'. Deze gebieden kenmerken zich van oudsher door 
een mix van functies waaronder de functie 'wonen'. Het omzetten van een bedrijfswoning in een reguliere 
woonbestemming past binnen deze gebieden. Voor het overige worden in de structuurvisie geen specifieke 
beleidsuitgangspunten genoemd die in dit kader relevant zijn.

Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland

Vanwege de aard en omvang van het voornemen, is voorliggend bestemmingsplan in overeenstemming met de 
structuurvisie Dinkelland. 

3.3.2  Gemeentelijk woonbeleid

3.3.2.1  Algemeen

Op 11 juli 2016 is door de gemeenteraad van Dinkelland de Woonvisie 2016+ ‘Een uitdaging om het mooier te 
maken’ vastgesteld. Deze visie schetst een visie op het wonen in de gemeente tot 2020, met een doorkijk tot 
2025. De visie is de basis voor strategische afwegingen en stelt de vraag hoe de woonaantrekkelijkheid van 
Dinkelland versterkt kan worden voorop.

Tevens staan een aantal thema’s centraal, te weten: beschikbaarheid, betaalbaarheid, extramuralisering en 
duurzaam wonen. De gemeente neemt hierbij een faciliterende positie in en geeft richting, waarna zij partijen 
uitnodigt om met concrete plannen te komen.

3.3.2.2  Visie en ambitie

De ambitie van de gemeente Dinkelland voor 2025 luidt als volgt:

Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is gevarieerd, 
comfortabel en toekomstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is sprake van een 
passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot elkaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in de negen 
kernen versterkt.

De visie is vertaald in drie ambities:

kwaliteitsslag maken: in stand houden kwaliteit centrumgebied/kernwinkelgebieden, verduurzamen en 
toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, gerichte aanpak in buurten door renovatie van woningen 
en woonomgeving
beschikbaarheid: voor iedere doelgroep een woning. Het nieuwbouwprogramma wordt afgestemd met 
regiogemeenten, nieuwe plancapaciteit wordt getoetst aan afwegingskader, flexibele woningdifferentiatie in 
bestemmingsplannen en nieuwbouwaccenten op sociale huur en voor middeninkomens. 
betaalbaarheid: passende prijs met bijbehorende kwaliteit. Beperkte vermindering van de kernvoorraad 
sociale huurwoningen is mogelijk, voortzetten starterslening, onderzoek naar blijverslening, in 
huurprijsbeleid corporatie wordt huurprijs beter afgestemd op inkomen. 

Voor de periode 2015-2024 is de woningbehoefte voor Denekamp 178 tot 268 woningen, met daarbij nog een 
nader te bepalen aantal die zullen voortkomen uit woningbouwinitiatieven die de komende periode worden 
ontwikkeld en ingediend. De gemeente Dinkelland geeft onder meer mogelijkheden voor het realiseren van 
nieuwe/extra plancapaciteit indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden hebben onder 
meer betrekking op het invulling geven aan beleidsdoelen uit de Woonvisie en het benutten van 
inbreidingslocaties (transformatie en herstructurering).

Geconcludeerd wordt dat dit plan in lijn is met het beleid uit de Woonvisie 2016+.

3.3.2.3  Uitvoeringsnota 

In de Woonvisie 2016+ is aangegeven dat de woningbouw-programmering in een tweejaarlijkse uitvoeringsnota 
Woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel kwaliteitskader. Het kwaliteitskader 
wordt gebruikt om te beoordelen of de plannen van ontwikkelaars goed aansluiten op de marktvraag. Dit 
kwaliteitskader wordt tweejaarlijks bijgesteld op basis van verzamelde informatie over het functioneren van de 
woningmarkt en informatie van marktpartijen.

Met de vaststelling van de 'Uitvoeringsnota woningbouw 2018' op 11 oktober 2018 heeft de gemeente Dinkelland 
de woningbouwprogrammering geactualiseerd.
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Voorliggend bestemmingsplan heeft geen invloed op de woningbouwprogrammering, omdat er in feite geen 
nieuwe woning wordt toegevoegd.

Gezien het bovenstaande kan dan ook worden geconcludeerd dat het initiatief in overeenstemming is met de 
Woonvisie Dinkelland 2016+ en de Uitvoeringsnota woningbouw 2018. 

3.3.2.4  Programmeringsnotitie

In de "Programmeringsnotitie Kwalitatieve Woningbouw Dinkelland 2019-2028" is de concretisering van de 
kwalitatieve opgave per kern voor de korte en de middellange termijn uitgewerkt. Deze is tot stand gekomen in 
overleg met een vertegenwoordiging van  de kernraad van de betreffende kern. Daarbij is niet alleen gesproken 
over de behoeftes maar ook over locaties.

Het voorliggende plan voorziet niet in een nieuwe woning, enkel wordt een bestaande en door derden bewoonde 
bedrijfswoning bestemd als reguliere woning. De programmeringsnotitie laat zich niet specifiek uit over 
dergelijke gevallen.

Conclusie

Het initiatief om een bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woning voorziet niet in een fysieke 
toevoeging van een woning. Het voornemen heeft geen invloed op de woningbouwprogrammering. In paragraaf 
3.2.2 is reeds vermeld dat het voornemen voldoet aan het principe voor zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.  
Geconcludeerd wordt dat dit plan in lijn is met het beleid uit de Woonvisie 2016+.
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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).

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.

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/Conclusie

Er wordt middels dit bestemmingsplan het gebruik van een bedrijfswoning als reguliere woonbestemming 
mogelijk gemaakt. De ontwikkeling is concreet beschreven in hoofdstuk 2.  Gezien de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, wordt het voornemen in het kader van het Besluit m.e.r. niet aangemerkt als een 
stedelijke ontwikkeling. Er is namelijk slechts sprake van een funtiewijziging binnen bestaand bebouwd gebied, 
waarbij de functiewijziging eveneens niet gepaard gaat met een uitbreiding van het bebouwde oppervlakte.

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 
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.
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Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets/Conclusie

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.  

Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving 
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

1. Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. De functie ‘wonen’ 
is niet milieubelastend voor de omgeving. Het wijzigen van de bedrijfswoning naar een reguliere woning brengt 
dan ook geen aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden met zich mee. 

2. Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of een nieuwe functie binnen het plangebied hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. Middels voorliggend bestemmingsplan wordt de bedrijfswoning gewijzigd in een 
reguliere woonbestemming. Hoewel de functie 'wonen' niet wijzigt, geniet een reguliere woning over het 
algemeen een hoger beschermingsniveau dan een bedrijfswoning. In deze situatie is dit ook op deze wijze 
beoordeeld. 

In figuur 4.2 is een tabel opgenomen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt:

welke functies voorkomen in de directe nabijheid van het plangebied;
tot welke milieucategorie deze functies worden gerekend;
welke afstand aangehouden dient te worden tussen het bestemmingsvlak van deze functies en een 
milieugevoelige functie zoals bijvoorbeeld 'wonen', ook wel grootste richtafstand genoemd;
wat de daadwerkelijke afstand is van het bestemmingsvlak van deze functies tot de woning in het 
plangebied.

Gelet op het feit dat de af te splitsen woning zich in de directe nabijheid bevindt van het garagebedrijf, de 
Nordhornsestraat een relatief druk bereden straat is en de omgeving zich niet uitsluitend kenmerkt door 
woningen (aan de overzijde van de weg bevinden zich de brandweerkazerne, kantoren en een 
gasontvangststation), kan redelijkerwijs worden uitgegaan van het omgevingstype 'gemengd gebied'. Dit 
betekent dat de adviesafstand met één afstandsstap verlaagd kan worden, dit m.u.v. de adviesafstand voor het 
aspect gevaar. Dit uitgangspunt is dan ook doorgevoerd in de onderstaande tabel. Zie figuur 4.2 voor de exacte 
afstanden.

Figuur 
4.2: Richtafstanden omringende functies (bron: VNG Uitgave 'Milieuzonering lijst') 

Enkel ten opzichte van het garagebedrijf en het gasontvangststation wordt niet voldaan aan de geadviseerde 
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richtafstanden. Ten opzichte van andere milieuhinderlijke functies in de omgeving wordt voldaan aan de 
adviesafstanden. 

Voor wat betreft het gasontvangststation is de grootste richtafstand ingegeven door het aspect gevaar. 
Daarnaast geldt voor het aspect geluid een adviesafstand van 30 meter op basis van het omgevingstype 
'gemengd gebied', aan deze afstand wordt voldaan. Ten aanzien van het aspect gevaar wordt opgemerkt dat het 
niet relevant is of het een bedrijfswoning betreft of een reguliere woning, in beide gevallen is de functie immers 
'wonen'. Aangezien de personendichtheid door voorliggend bestemmingsplan niet toeneemt, is van extra 
veiligheidsrisico's geen sprake met de vaststelling van dit bestemmingsplan. Nader onderzoek ten behoeve 
hiervan is dan ook niet noodzakelijk. 

De afstand van de bedrijfswoning, die op dit moment onderdeel uitmaakt van het garagebedrijf, tot het 
garagebedrijf voldoet niet aan de adviesafstand van 10 meter. Deze adviesafstand geldt, rekening houdend met 
het omgevingstype 'gemengd gebied', voor de aspecten geluid en gevaar. De richtafstand voor het aspect gevaar 
is met name ingegeven van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, daar is in het voorliggende geval 
geen sprake van zo blijkt uit de milieumelding van het bedrijf. Aangezien hier geen sprake van is, kan 
gemotiveerd worden afgeweken van deze adviesafstand. 

Voor wat betreft de adviesafstand voor het aspect geluid geldt dat niet kan worden voldaan aan de adviesafstand 
van 10 meter. Afwijken van deze richtafstand is uitsluitend gemotiveerd mogelijk. Deze motivatie is neergelegd 
in Bijlage 1 opgenomen akoestisch onderzoek. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de 
onderzoeksrapportage. De conclusie van dit onderzoek wordt hierna beschreven. Voor een nadere toelichting 
hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage.

4.2.1  Akoestisch onderzoek

Alvorens wordt ingegaan op de conclusie wordt opgemerkt dat het akoestisch onderzoek zich specifiek richt op 
de huidige functie. Om deze reden is middels dit bestemmingsplan de huidige functie, het garagebedrijf, ook als 
zodanig bestemd.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Onder de gestelde representatieve bedrijfssituatie kan aan de ambitiewaarde (45 dBA etmaalwaarde) in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening worden voldaan. De geluidbelasting wordt hoofdzakelijk bepaald door 
het manoeuvreren/laden/lossen van een vrachtwagen op het achterterrein. De uitstraling via de deuropening is 
niet relevant bij de geplande woning omdat de deuropening zich in de van de woning afgekeerde westgevel 
bevindt. Ook alle voertuigbewegingen vinden op voldoende afstand van de geplande woning plaats en bovendien 
afgeschermd door de garage waardoor de geluidbijdrage bij de geplande woning zeer gering is. De woning 
vormt geen beperking voor het garagebedrijf omdat ruimschoots aan de grenswaarden van het 
Activiteitenbesluit kan worden voldaan en bij de geplande woning is met de voorwaarden sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Maximale geluidniveaus

Bij de geplande woning kan met de voorwaarden worden voldaan aan de grenswaarden. 

Conclusie

Gelet op de conclusie van het akoestisch onderzoek zijn er vanuit het oogpunt van milieuzonering geen 
belemmeringen ten aanzien van het bestemmen van de bedrijfswoning als regulier woning. Ter plaatse van de 
woning valt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren.  

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/Conclusie
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De voorgenomen ontwikkeling betreft een planologisch wijziging, waarbij de bestemming van het object 
Nordhornsestraat 55 wordt gewijzigd van een bedrijfswoning naar een reguliere woning. Ruimtelijke ingrepen 
c.q. bodemingrepen vinden niet plaats. Gezien het vorenstaande is het uitvoeren van een bodemonderzoek niet 
noodzakelijk.

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

4.4  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: 

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 wege 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets en conclusie

De voorgenomen ontwikkeling betreft een planologisch wijziging, waarbij de bestemming van het object 
Nordhornsestraat 55 wordt gewijzigd van een bedrijfswoning naar een reguliere woning. Omdat het feitelijk 
gebruik niet zal wijzigen, is er geen sprake van extra verkeersbewegingen. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen 
belemmering voor voorliggend plan.

4.5  Archeologie en Cultuurhistorie

4.5.1  Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging op de 
Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging van de wet heeft ervoor gezorgd dat gemeenten 
een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, 
verplicht zijn 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. 

Toets en conclusie 

De gemeente Dinkelland heeft een archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld. Het rapport is 
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opgesteld door RAAP en geeft voor het grondgebied de verwachtingswaarde voor archeologische resten aan. 
Aan de hand van deze kaart kan bepaald worden of archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In figuur 4.3 is een 
fragment van de archeologische verwachtingswaardenkaart weergegeven.

Figuur 4.3: fragment archeologische verwachtingskaart plangebied indicatief omlijnd (Bron: Atlas Gemeente 
Dinkelland)

Zoals in figuur 4.3 is weergeven, ligt het plangebied zowel in dekzandwelvingen en-vlakten als in beekdalen en 
overige laagten. Bij dekzandwelvingen en- vlakten geldt dat er archeologisch onderzoek noodzakelijk is, wanneer 
het plangebied groter is dan 5000 m² en er bodemingrepen plaatsvinden die dieper dan 40 cm zijn. Bij 
beekdalen en overige laagten geldt dat er vrijstelling is voor archeoglogisch onderzoek bij bodemingrepen dieper 
dan 40 cm behalve voor gebieden met een lage verwachting binnen plangebieden met meerdere 
verwachtingszones en plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan terreinen met waardevolle 
archeologische resten.

Aangezien er geen bodemingrepen plaats zullen vinden, vormt het aspect archeologie geen belemmering voor 
voorliggend plan.

4.5.2  Cultuurhistorie

Toets en conclusie 

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. Deze wet is vooral gericht op het 
behouden van historische elementen voor latere generaties. 

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van Overijssel kan worden afgeleid dat er in het plangebied geen sprake 
is van Rijks- provinciale of gemeentelijke monumenten. Daarnaast blijkt uit de waardenkaart dat er in het 
plangebied ook geen andere cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn waarvoor een planologische regeling 
gewenst is. 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

4.6  Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, c.q. een ontheffing 
op grond van de Wro, 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:

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 
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betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.

Toets/Conclusie

Wegverkeerslawaai

Een woning is een geluidsgevoelige object in de zin van artikel 74 van de Wet geluidhinder. De locatie, 
Nordhornsestraat 55 ligt in binnenstedelijk gebied aan de Nordhornsestraat, een weg bestaande uit twee 
rijkstroken. Hierbij geldt een geluidszone die aan weerszijde een breedte heeft van 250 meter. De gevel van de 
bestaande woning bevindt zich op een afstand van circa 27 meter uit de wegas van de Nordhornsestraat. Omdat 
het omzetten van de bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming via het bestemmingsplan wordt 
gerealiseerd, hoeft op basis van artikel 76 lid 3 Wet geluidhinder de geluidsbelasting van een aanwezige weg 
(waar geen wijzigingen optreden) op bestaande woningen niet getoetst te worden aan de grenswaarden. 
Wegverkeerslawaai vormt hierdoor geen belemmering. 

Spoorweglawaai/industrielawaai

Spoorweglawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, omdat de dichtsbijzijnde spoorlijn op ruime 
afstand van het plangebied is gelegen. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd 
bedrijventerrein. Derhalve wordt niet nader op het aspect industrielawaai ingegaan. In 4.2 Milieuzonering werd 
nader ingegaan op de in de omgeving aanwezige (individuele) bedrijvigheid. Hier is door middel van een 
akoestisch onderzoek aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.7  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 
weergegeven.

Toets/Conclusie
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Figuur 
4.2: Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Uit het figuur hierboven blijkt dat er op een afstand van circa 525 meter van het plangebied zich een autobedrijf 
met een LPG reservoir bevindt. Ook is er een buisleiding van de Gasunie aanwezig rondom het plangebied. Deze 
buisleiding is een aardgastransportleiding (N-531-12). Deze leiding heeft een uitwendige diameter van 168 mm 
en een maximale werkdruk van 40 bar. De dichtsbijzijnde afstand tussen het plangebied en de buisleiding is circa 
20 meter. 

LPG installatie

Het plangebied ligt zoals in figuur 4.2 is weergeven niet in de risicocontour van de LPG installatie, waardoor de 
installatie geen gevaar vormt voor het plangebied. Daarnaast ligt het plangebied ook ruimschoots buiten het 
invloedsgebied voor het groepsrisico van 150 meter.

Buisleiding

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen gedefinieerd als “het risico op een 
plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die 
buisleiding”. Plaatsen met een gelijk PR worden op een kaart door middel van een PR contour weergegeven. 
Binnen de PR 10-6 contour bedraagt de kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen 
maximaal één op de één miljoen per jaar. De grenswaarde voor kwetsbare objecten is       10-6 per jaar en de 
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten is 10-6 per jaar.  

Groepsrisico

Het groepsrisico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen gedefinieerd als “de cumulatieve kansen per 
jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van 
hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding”. Voor 
het groepsrisico geldt geen grens- of richtwaarde, maar een oriëntatiewaarde. Er is sprake van een 
verantwoordingsplicht in geval van een toename van het groepsrisico.
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Voor leiding N-531-12 van Gasunie Transport Services B.V. is op 4 januari 2019 door Arcadis een kwalitatieve 
risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat leiding N-531-12 geen PR 10 -6 contour heeft. 
Het plaatsgebonden risico op een afstand van 4 meter, gemeten vanuit het hart van de leiding, is niet hoger dan 
10 -6 per jaar. Aangezien in voorliggend bestemmingsplan gaat om de omzetting van een bedrijfswoning in een 
reguliere woning, is er geen sprake van een toename in personendichtheid.

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan.

4.8  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 (Waterschap Vechtstromen)

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 SVIR 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 

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.

Watertoetsproces

Op 27 juli 2020 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht. Zie hiervoor Bijlage 2. Uit de 
watertoets blijkt dat er met dit voornemen geen waterschapsbelang wordt geraakt. Voor de standaard 
waterparagraaf is de korte procedure doorlopen. Voor de uitgangspuntennotitie is de normale procedure 
doorlopen.
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4.9  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). 

Toets/Conclusie

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gronden die tot het NNN behoren liggen op 
minimaal 1 km afstand van het plangebied (Dinkeldal boven- en middenloop).

Natura 2000-gebied

Het plangebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 2,3 km 
afstand (Dinkelland). Een ander Natura 2000-gebied ligt op circa 4,5 km afstand (Achter de voort, Agelerbroek & 
Voltherbroek).

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt de omzetting van een bedrijfswoning in een reguliere woning 
mogelijk gemaakt. De feitelijke functie wijzigt niet, het betreft enkel een planologische wijziging die geen 
significant negatieve effecten heeft op bovengenoemde Natura 2000-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

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er 
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. Voorliggend initiatief betreft enkel de bestemmingswijziging van bestaande 
bebouwing. Er wordt geen bebouwing gesloopt en er wordt geen groen verwijderd. Nadelige gevolgen voor 
(leefgebieden van) bijzondere en/of beschermde flora & fauna zijn derhalve niet te verwachten. Het uitvoeren 
van een quickscan natuurwaarden kan in voorliggend geval achterwege blijven.

4.10  Verkeer en parkeren

4.10.1  Verkeer

Nordhornsestraat 55 wordt ontsloten via de Nordhornsestraat, een weg in binnenstedelijk gebied bestaande uit 2 
rijstroken met een maximumsnelheid van 50 km/u. Er zal geen toename plaatsvinden als gevolg van de 
functiewijziging, omdat de feiteljke functie 'Wonen' niet zal worden gewijzigd.

Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan. 

4.10.2  Parkeren

Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, waar voldoende ruimte is om in parkeerplaatsen te voorzien. Het 
aspect 'parkeren' levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek
De in Hoofdstuk 2 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);

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:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;

wijzigingsregels

In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier 
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om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende bestemming. De criteria, die bij toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven.

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 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;

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van parkeren.

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 

Artikel 4 Wonen

Om de bedrijfswoning af te splitsen van het garagebedrijf, is de bestemming 'Wonen' opgenomen ter plaatse 
van de bedrijfswoning. De bestaande bouwvlakken met bijbehorende maatvoeringen zijn overgenomen. Omdat 
de woning afgesplitst is van het garagebedrijf, is de functieaanduiding 'bedrijfswoning' ter plaatse van het 
bouwvlak komen te vervallen.

Artikel 3 Bedrijf

De gronden met de bijbehorende bedrijfsgebouwen van het garagebedrijf zullen als 'bedrijf' bestemd worden. 
Op de gronden behorende bij het garagebedrijf is uitsluitend een garagebedrijf toegestaan.

Dubbelbestemming

Artikel 5 Leiding - Gas

De partiële herziening 'Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat' valt gedeeltelijk binnen de 
grenzen van onderhavig bestemmingsplan en is derhalve overgenomen. 
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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 (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.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is 
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

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. De ontwikkeling waarin 
voorliggend bestemmingsplan voorziet wordt niet specifiek genoemd in de uitzonderingslijst. Het plan is enigszins 
vergelijkbaar met het bepaalde in categorie A, onder 1. In deze categorie is bepaald dat voor 
woningbouwplannen met minder dan 7 woningen die in lijn zijn met de gemaakte woonafspraken geen 
vooroverleg nodig is. Dit plan voorziet niet in een extra woning maar uitsluitend in het planologisch omzetten van 
een bestaande bedrijfswoning in een reguliere woning. Gelet hierop en gelet op het bepaalde in categorie A, 
onder 1, is vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk. Wel zal de provincie in kennis gesteld worden van dit 
bestemmingsplan. 

Waterschap Vechtstromen
Op 27 juli 2020 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. De 
conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het 
verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 18 december 2020 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 één zienswijze binnengekomen. De zienswijzen 
hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen in de zienswijze 
nota van de gemeente Dinkelland.
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Bijlagen bij de toelichting
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1 INLEIDING 

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

op de gevels van de bedrijfswoning behorende bij het garagebedrijf aan de 

Nordhornsestraat 55 te Denekamp, gemeente Dinkelland. 

De mensen die er wonen zijn niet werkzaam in het bedrijf. Daarom is een 

woonbestemming gewenst zodat de woning legaal verhuurd kan worden. De eigenaar van 

het bedrijf blijft eigenaar van de woning. In dat geval geldt dat er sprake moet zijn van een 

goed woon en leefklimaat. 

 

 

Het onderzoek is noodzakelijk in het kader van een partiële herziening van het 

bestemmingsplan. 

Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidssituatie zodat kan worden 

bepaald of in dit geval met de afsplitsing van de bedrijfswoning tot woning derden wordt 

voldaan aan het principe van een “goede ruimtelijke ordening”. 

Wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan en welke bronnen of 

aspecten hierin moeten worden meegenomen ligt niet in wetgeving vast. 

1.1 Toetsing als inrichting aan het gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Dinkelland heeft in 2008 een nota geluidbeleid aangenomen voor 

gebiedsgericht geluidbeleid binnen de gemeente. Het gebied waarin het bouwplan is 

gepland is aangemerkt als “woongebied” (par. 6.3.4) met een algemene kwalificatie voor 

de zgn geluidsambitiewaarde : “rustig” en een bovengrens “onrustig”. De ambitiewaarde 

hebben betrekking op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT.met een waarde 

van 45 dBA voor “rustig” en maximale waarde van 50 dBA voor “onrustig”. 

In het geluidbeleid wordt geen aandacht geschonken aan de piekgeluiden LAmax. Volgens 

de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM okt. 98) dient gestreefd te 

worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (LAmax) die meer dan 10 dB 

boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen met een maximum van 70, 65 

en 60 dBA respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode. 

 

Tabel I geeft een overzicht van de grenswaarden waar aan wordt getoetst. 

 

TABEL I voor de gevels van woningen in/aanpandige woning

periode ambitie LAr;LT plafond
1
 LAr;LT LAmax LAr;LT LAmax 

07-19 uur 

19-23 uur 

23-07 uur 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

70
2
 

65 

60 

35 

30 

25 

55 

50 

45 

etmaal 45 55 - 35 - 

1 de plafondwaarden komen overeen met de normen van het Activiteitenbesluit 

2 tussen 07 en 19 uur opgenomen piekniveaus zijn conform het Activiteiten Besluit niet van toepassing op het 

laden en lossen t.b.v. de inrichting, in het kader van RO worden deze wel beoordeeld 
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De geluidbelasting moet worden gemeten en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding 

industrielawaai.  

1.2 Verkeersaantrekkende werking 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting 

op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt 

door wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). 

Dit betekent dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau 

LAeq en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dBA 

voorkeursgrenswaarde). 

Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt 

beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch 

herkenbaar is. In dit geval wordt het indirecte lawaai direct opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld van de Nordhornsestraat. 

1.3 Onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of bij de af te splitsen bedrijfswoning tot woning 

derden de inrichting kan voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid en de algemene 

geluidvoorschriften cq de richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening en welke geluidbeperkende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

 

De geluidbelasting t.g.v. aan- en afrijdende voertuigen is bepaald met een rekenmodel, 

volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, methode II-8, rekening 

houdend met de geografische gegevens en de in hoofdstuk 2 omschreven 

bedrijfscondities. 

1.4 Waarneempunten 

De geluidbelasting dient te worden beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai (1999). 

De geluidbelasting moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte 

waar de geluidoverlast kan worden ondervonden. Gebruikelijk is daarbij om overdag de 

geluidbelasting op 1.5 m (begane grond niveau) en in de avond/nacht op 

verdiepingshoogte (5 m of hoger) te beoordelen. 

1.5 Planologische mogelijkheden en de feitelijke situatie 

De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua 

gebruiksmogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het 

uitgangspunt de planologisch maximaal mogelijke situatie dient te zijn, in dit geval een 

garagebedrijf in de milieucategorie 2 van de VNG met een richtafstand van : 

- 30 m voor een rustige woonwijk voor woningen ten westen van het bedrijf 

- 10 m voor een gemengd gebied voor woningen ten oosten van het bedrijf (1e lijns 

bebouwing langs Nordhornsestraat) 

Bij een realistische worst case invulling van de maximale planologische mogelijkheden is 

de geluidbelasting op 10 of 30 m 45 dBA. De bedrijfswoning ligt op het terrein op slechts 

enkele meters van de garage. Uitgaan van een realistische worst case invulling zonder 

voorwaarden zou betekenen dat de geluidbelasting bij de af te splitsen woning te hoog is. 

Het heeft dus weinig nut met de planologische geluidruimte te rekenen. Dit is voor 

toetsing aan een aanvaarbaar milieu ook niet nodig. Het handhaven van de 
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grenswaarden van de bestaande vergunning, overeenkomend met de ambitiewaarde van 

het geluidbeleid, verzekerd een aanvaarbaar milieu. Er wordt daarom gerekend met de 

representatieve bedrijfssituatie voor een garagebedrijf met een aantal voorwaarden o.a. : 

- deur garage voorzijde niet gebruiken en blijft gesloten 

- alle voertuigen via achterzijde (aangeven met bord) 

- tussen 23 – 07 uur geen bewegingen omdat de afstand inrit-woning te klein is. 

Het doel van de voorwaarden is dat voertuigen niet te dicht bij de af te splitsen woning 

komen. 

1.6 Akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten 

Op het bedrijf zijn nog weinig activiteiten. De eigenaar sleutelt hier af en toe met zijn 

broer, dat is niet representatief. Het uitgangspunt  

Er wordt daarom gerekend met de representatieve bedrijfssituatie voor een garagebedrijf 

 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten van een garagebedrijf zijn : 

1. rijden voertuigen 

2. laden/lossen 

3. geluid uit het gebouw en installaties 

 

1 : Rijden voertuigen op de parkeerplaatsen 

Bij een garagebedrijf met showroom komen auto’s voor onderhoud, klanten voor 

verkoop/aankoop en worden goederen/onderdelen met een bus/vrachtwagen geleverd. 

Het aantal bewegingen (in/uit) op een drukke dag wordt geraamd op 50 lichte voertuigen 

en 2 x een vrachtwagen. Rekening is gehouden dat tussen 19 en 23 uur nog enkele 

bewegingen kunnen plaatsvinden van lichte voertuigen (bijv. ophalen auto). 

 

2 Laden/lossen 

Regelmatig komt een vrachtwagen en/of bestelbus goederen (onderdelen enz) afleveren. 

Het laden/lossen gebeurd overwegend handmatig en is niet relevant. Het 

rijden/manoeuvreren van een vrachtwagen en bestelbus is in rekening gebracht. Voor het 

manoeuvreren en laden/lossen van een vrachtwagen op het achterterrein is gerekend 

met 5 minuten. 

 

3 : Geluid uit het gebouw 

In de werkplaats staan bruggen en diverse machines voor de reparatie en onderhoud van 

auto’s. Het geluid in de werkplaats wordt bepaald door : 

1. pneumatisch gereedschap (o.a. slagmoersleutel, incidenteel slijpmachine) 

2. testen van de motor tijdens een roetmeting, 

3. het op en neer gaan van een hefbrug (het omlaag gaan is niet relevant). 

 

Door de beperkte bedrijfsduur van de luidruchtige activiteiten is de equivalente 

geluidbelasting gedurende een werkdag aan de binnenzijde langs de gevels niet hoger 

dan ca 70 dBA (ervaringscijfers). 

Tijdens de normale werkzaamheden is sprake van relatief lage geluidniveaus in de 

werkplaats (ca 70 dBA of lager). Door de beperkte bedrijfsduur van de luidruchtige 

activiteiten is de equivalente geluidbelasting gedurende een werkdag aan de binnenzijde 

langs de gevels niet hoger dan ca 75 dBA. Uitgangspunt is dat de deuren bij langdurige 

luidruchtige werkzaamheden (bijv. incidenteel gebruik van de slijptol) gesloten zijn. Het 
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gemiddelde geluidniveau t.h.v. de deuren tijdens een drukke dag met veel 

werkzaamheden bedraagt maximaal 75 dBA. De uitstraling via het metselwerk en het 

platte dak is niet relevant en buiten beschouwing gelaten. De deuren en ramen dicht bij 

de af te splitsen woning zijn in rekening gebracht. 

 

Constructie gebouw 

De werkplaats bestaat uit de volgende constructies met bijbehorende geluidisolatie RA : 

- spouwmuren : RA => 50 dBA (niet relevant), 

- geopende deur; RA => 0 dBA, tijdens luidruchtige activiteiten is de deur gesloten in het 

kader van een zorgplicht naar de bestaande woningen 

- gesloten sectioolnaaldeur in de voorgevel : RA => 19 dBA 

- kozijnen met dubbele beglazing; RA => 28 dBA 

- een plat dak bestaande uit : geprofileerde staalplaat, isolatie en bitumineuze 

dakbedekking; RA => 30 dBA 

 

De compressor staat in een afgesloten ruimte van de werkplaats en is buiten het gebouw 

niet herkenbaar/meetbaar. 

Buiten het gebouw bevinden zich geen akoestisch relevante bronnen (bijv. installaties). 
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2 ANALYSE GELUIDBELASTING 

De geluidbelasting kan worden bepaald met een rekenmodel (methode II), rekening 

houdend met de geografische gegevens en de representatieve bedrijfssituatie. Het model 

is een benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige methode om met een 

broninventarisatie inzicht te krijgen van de geluidimmissie bij de woninggevels. 

 

Rekenmodel 

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel (software DGMR 

Geomilieu 4.50), waarin zijn opgenomen : 

- de gebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken 

- de geluidbronnen te weten voertuigen met hun bronposities en 

bronvermogensniveaus LW, 

- immissiepunten bij de woningen. 

 

Bijlage I geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het 

rekenmodel. 

2.1 Geluidoverdracht 

Het gestandaardiseerd immissieniveau Li volgens de methode II.8 per bron kan worden 

berekend volgens : 

 

Li   = LWR – D            [dBA]   waarin 

LWR  = het totale bronvermogensniveau in dBA 

D  = verzamelterm van alle verzwakkingen 

 

Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt 

bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens : 

 

   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm - Cg         [dBA] 

waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 

   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  

   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 

   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  

     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 

   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 

   Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid 

     (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) 

 

Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het 

totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk 

hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het 

langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens 

welke dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : 

- tonaal of impulsgeluid K = 5 dB    of 

- muziekgeluid    K = 10 dB 
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Buiten de inrichting is geen geluid met een duidelijk hoorbaar impulsachtig- of 

muziekkarakter waarneembaar. Uitgangspunt is dat herkenbaar radiogeluid op de 

erfscheiding niet is toegestaan. 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau 

LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald :  

LAri,LT = LAeqi,LT + K                [dBA] 

 

Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle afzonderlijke 

deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of nachtperiode. 

De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste beoor-delingsniveau 

LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De etmaalwaarde 

Letmaal (of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de 

woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden : 

- Ldag 

- Lavond + 5 dBA, 

- Lnacht + 10 dBA. 

2.2 Bronvermogensniveaus 

De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde 

bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen onder representatieve 

bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld. De bronvermogenniveaus van de 

relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen of ervaringscijfers. 

 

Motorvoertuigen 

Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig, 

snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Uitgegaan wordt van een 

normaal rijgedrag op de parkeerplaatsen met een lage maximum snelheid tot gemiddeld 

5 km/uur in een laag toerental. Voor berekeningen van wegverkeerslawaai (volgens RMG 

‘2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur gerekend met een bronvermogensniveau 

van 92.6, 100.3 en 103 dBA voor lichte, middelzware- en zware motorvoertuigen 

(gemiddeld Nederlands wagenpark). Bij het rustig rijden/manoeuvreren van voertuigen 

met lagere snelheden in een lager toerental liggen de bronvermogens nog lager. 

Gerekend wordt met gemiddeld 90 en 102 dBA voor het rijden/manoeuvreren op de 

parkeerplaats van lichte voertuigen respectievelijk een vrachtwagen. 

2.3 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 

Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een 

bedrijfstijdcorrectie Cb in rekening worden gebracht. 

De bedrijfstijden zijn afgeleid uit informatie zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2. 

De route van voertuigen is verdeeld in deeltrajecten met een bronpositie in het midden 

daarvan. Op basis van de afstand en de gemiddelde snelheid van 10 km/uur is in het 

rekenmodel de bedrijfsduurcorrectie berekend. 

2.4 Geluidbelasting 

Tabel II geeft een overzicht van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en de 

piekgeluiden LAmax. 

Het gestandaardiseerde immissieniveau van geluidbronnen is gebaseerd op de in de 

berekening gehanteerde gemiddelde bronvermogensniveaus. De maximale 
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geluidniveaus zijn berekend met een apart model met een negatieve correctie op de 

bronvermogens : 

 vrachtwagens -8 dB : LWmax = 110 dBA 

 auto’s -5 dB : LWmax = 95 dBA optrekken 

 t.g.v. de open deuren een correctie met -10 dBA t.g.v. piekgeluid (LArmax = 90 dBA in 

werkplaats). 

Voor het sluiten van een portier is een puntbron gerekend van 100 dBA. 

 

TABEL II geluidbelasting LAr,LT en LAmax in dBA vlgs HMRI’99 

punten geluidbelasting LAr,LT geluidbelasting LAmax; 

 Dag  

h=1.5 

Avond 

h=5 

Nacht 

h=5 

vrachtw 

h=1.5 

licht voertgn 

h=5 

opening 

h=1.5 

1 

2 

3 

4 

45 

43 

39 

45 

- 

- 

28 

14 

- 

- 

- 

- 

72 

79 

79 

73 

58 

64 

63 

64 

 

ambitie (plafond) 45 (50) 40 (45) 35 (40) dag 70
1
 avond 65 dag 70 

1 n.v.t. op laden/lossen t.b.v. de inrichting voor zover dit plaats vindt tussen 07.00-19.00 uur 
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3 CONCLUSIE 

3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

Onder de gestelde representatieve bedrijfssituatie kan onder genoemde voorwaarden 

aan de ambitiewaarde (45 dBA etmaalwaarde) in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening worden voldaan. De geluidbelasting wordt hoofdzakelijk bepaald door het 

manoeuvreren/laden/lossen van een vrachtwagen op het achterterrein. 

De uitstraling via de deuropening is niet relevant bij de geplande woning omdat de 

deuropening zich in de van de woning afgekeerde westgevel bevindt. Ook alle 

voertuigbewegingen vinden op voldoende afstand van de geplande woning plaats en 

bovendien afgeschermd door de garage waardoor de geluidbijdrage bij de geplande 

woning zeer gering is. De geplande woning vormt geen beperking voor het garagebedrijf 

omdat ruimschoots aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan 

en bij de geplande woning is met de voorwaarden sprake van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. 

3.2 Maximale geluidniveaus LAmax 

Bij de geplande woning kan met de voorwaarden worden voldaan aan de grenswaarden. 

 

Ing. Wim Buijvoets 
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BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING  

 Bijlage I 

 Bronsterkteberekening gevels garage 

 modelgegevens 



Bronsterkteberekening conform HMRI '99 Meth. II.7

Projekt  : Steinmeijer

Projektnr: 20.123 datum 4-5-20 wb blad 1

 

Omschr. gevelvlak werkplaats 3 x kozijn dubbel glas zijgevel

Kierfact. gevel [dB] 30 enkele dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 27,9     

Oppervl. S [m2] 3,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 75

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 36,0 44,0 51,0 58,0 69,0 70,0 69,0 66,0 74,9     

10*log S 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Geluidisolatie -R 21,0 23,0 19,0 25,0 36,0 38,0 30,0 30,0

Geluidisol.incl. kieren 20,5 22,2 18,7 23,8 29,0 29,4 27,0 27,0

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 20,3 26,6 37,1 39,0 44,7 45,4 46,8 43,8 51,8     

Omschr. Gevelvlak werkplaats ; 1 x open deur

Kierfact. gevel [dB] 50 geen kieren Isolatie gevel Ra [dBA] 0,0-       

Oppervl. S [m2] 14,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 75

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 36,0 44,0 51,0 58,0 69,0 70,0 69,0 66,0 74,9     

10*log S 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Geluidisolatie -R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Geluidisol.incl. kieren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 47,5 55,5 62,5 69,5 80,5 81,5 80,5 77,5 86,3     

Omschr. Gevelvlak werkplaats  1 x overheaddeur voorgevel : geisoleeerd goed sluitend 

Kierfact. gevel [dB] 30 enkele dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 19,3     

Oppervl. S [m2] 14,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 75

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 36,0 44,0 51,0 58,0 69,0 70,0 69,0 66,0 74,9     

10*log S 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Geluidisolatie -R 10,0 12,0 16,0 17,0 18,0 18,0 25,0 30,0

Geluidisol.incl. kieren 10,0 11,9 15,8 16,8 17,7 17,7 23,8 27,0

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 37,5 43,5 46,6 52,7 62,7 63,7 56,7 50,5 67,0     

Omschr. gevelvlak werkplaats kozijn voorgevel

Kierfact. gevel [dB] 30 enkele dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 27,9     

Oppervl. S [m2] 4,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 75

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 36,0 44,0 51,0 58,0 69,0 70,0 69,0 66,0 74,9     

10*log S 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Geluidisolatie -R 21,0 23,0 19,0 25,0 36,0 38,0 30,0 30,0

Geluidisol.incl. kieren 20,5 22,2 18,7 23,8 29,0 29,4 27,0 27,0

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 21,5 27,8 38,4 40,2 46,0 46,7 48,0 45,0 53,0     





rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Wim op 8-4-2020
Laatst ingezien door Wim op 15-5-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

15-5-2020 11:06:03Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

--          16           0 12:39, 4 mei 2020         -68          21 1 lichte voertuigen Polylijn     265559,32     489299,50     265526,55     489324,52
--          17           0 14:17, 4 mei 2020         -46          21 2 vrachtwagen Polylijn     265559,07     489299,85     265520,02     489319,96

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D

--     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief          12           100,10           100,10
--     1,30     1,30      0,00      0,00      1,30      1,30      1,30      1,30      1,30      0,00 Relatief          12           103,40           103,40

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

--             4,02            17,06    48     2 --   27,20   36,23 --  10   5,00          21   60,00   65,00   69,00   72,00
--             4,02            17,06     2 -- --   40,86 -- --  10   5,00          21   70,00   79,00   86,00   96,00

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

--   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,00   65,00   69,00
--   94,00   97,00   95,00   89,00   87,00  102,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,00   79,00   86,00

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

--   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,83
--   96,00   94,00   97,00   95,00   89,00   87,00  102,16

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

--          18           0 11:43, 4 mei 2020 1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen Punt     265519,61     489319,65     1,50      1,50      0,00 Relatief
--          19           0 12:20, 4 mei 2020 2 gesloten overheaddeur voorgevel Punt     265539,34     489319,33     3,00      3,00      0,00 Relatief
--          20           0 12:22, 4 mei 2020 3 kozijn voorgevel Punt     265537,27     489315,87     1,30      1,30      0,00 Relatief
--          21           0 12:31, 4 mei 2020 4 kozijn zijgevel Punt     265533,49     489314,96     1,50      1,50      0,00 Relatief
--          22           0 12:26, 4 mei 2020 5 kozijn zijgevel Punt     265530,07     489316,93     1,50      1,50      0,00 Relatief

--          23           0 12:26, 4 mei 2020 6 kozijn zijgevel Punt     265526,93     489318,87     1,50      1,50      0,00 Relatief
--          24           0 12:27, 4 mei 2020 7 geopende overheadeur achtergevel Punt     265528,47     489326,80     3,00      3,00      0,00 Relatief
--          29           0 14:23, 4 mei 2020 8 sluiten portier Punt     265519,47     489324,56     1,00      1,00      0,00 Relatief

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

-- Normale puntbron   0,00 360,00  0,083 -- --   0,692 -- --  21,60 -- -- Nee Nee Nee   70,00   79,00
-- Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76 -- -- Ja Nee Nee --   37,50
-- Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76 -- -- Ja Nee Nee --   21,50
-- Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76 -- -- Ja Nee Nee --   20,30
-- Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76 -- -- Ja Nee Nee --   20,30

-- Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76 -- -- Ja Nee Nee --   20,30
-- Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76 -- -- Ja Nee Nee --   47,50
-- Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   73,00   88,00

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31

--   86,00   96,00   94,00   97,00   95,00   89,00   87,00  102,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,00
--   43,50   46,60   52,70   62,70   63,70   56,70   50,50   67,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
--   27,80   38,40   40,20   46,00   46,70   48,00   45,00   53,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
--   26,60   37,10   39,00   44,70   45,40   46,80   43,80   51,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
--   26,60   37,10   39,00   44,70   45,40   46,80   43,80   51,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

--   26,60   37,10   39,00   44,70   45,40   46,80   43,80   51,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
--   55,50   62,50   69,50   80,50   81,50   80,50   77,50   86,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
--   91,00   95,00   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

--   79,00   86,00   96,00   94,00   97,00   95,00   89,00   87,00  102,16
--   37,50   43,50   46,60   52,70   62,70   63,70   56,70   50,50   67,03
--   21,50   27,80   38,40   40,20   46,00   46,70   48,00   45,00   53,00
--   20,30   26,60   37,10   39,00   44,70   45,40   46,80   43,80   51,75
--   20,30   26,60   37,10   39,00   44,70   45,40   46,80   43,80   51,75

--   20,30   26,60   37,10   39,00   44,70   45,40   46,80   43,80   51,75
--   47,50   55,50   62,50   69,50   80,50   81,50   80,50   77,50   86,36
--   88,00   91,00   95,00   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
2      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
3      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
4      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 bijgebouw woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 bijgebouw woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 garage     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 showroom garage     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 schuur     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 aanbouw woningen     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 aanbouw woningen     5,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63

1 schutting      2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15-5-2020 11:07:57Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A 1,50 44,8 17,2 -- 44,8 70,0

1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 42,6 -- -- 42,6 64,2
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 39,7 -- -- 39,7 41,4
3 kozijn voorgevel 1,30 30,1 -- -- 30,1 31,9
2 vrachtwagen 1,30 27,3 -- -- 27,3 68,3
4 kozijn zijgevel 1,50 27,0 -- -- 27,0 28,7

1 lichte voertuigen 0,75 26,2 17,2 -- 26,2 53,7
5 kozijn zijgevel 1,50 23,4 -- -- 23,4 25,1
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 17,3 -- -- 17,3 19,1
6 kozijn zijgevel 1,50 12,4 -- -- 12,4 14,2
8 sluiten portier 1,00 -41,5 -41,5 -- -36,5 57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

2_A 1,50 42,7 27,1 -- 42,7 75,9

2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 39,2 -- -- 39,2 41,0
1 lichte voertuigen 0,75 36,2 27,1 -- 36,2 63,4
2 vrachtwagen 1,30 34,8 -- -- 34,8 75,6
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 32,2 -- -- 32,2 53,8
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 29,6 -- -- 29,6 31,3

3 kozijn voorgevel 1,30 27,1 -- -- 27,1 28,9
4 kozijn zijgevel 1,50 8,7 -- -- 8,7 10,5
5 kozijn zijgevel 1,50 5,6 -- -- 5,6 7,3
6 kozijn zijgevel 1,50 2,7 -- -- 2,7 4,5
8 sluiten portier 1,00 -45,2 -45,2 -- -40,2 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

3_A 1,50 39,2 27,5 -- 39,2 76,5

1 lichte voertuigen 0,75 36,5 27,5 -- 36,5 63,9
2 vrachtwagen 1,30 35,3 -- -- 35,3 76,2
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 25,3 -- -- 25,3 46,9
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 15,1 -- -- 15,1 16,9
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 12,1 -- -- 12,1 13,9

3 kozijn voorgevel 1,30 1,3 -- -- 1,3 3,1
5 kozijn zijgevel 1,50 -3,0 -- -- -3,0 -1,2
4 kozijn zijgevel 1,50 -3,0 -- -- -3,0 -1,2
6 kozijn zijgevel 1,50 -6,5 -- -- -6,5 -4,7
8 sluiten portier 1,00 -56,0 -56,0 -- -51,0 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

4_A 1,50 44,9 10,1 -- 44,9 68,6

1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 43,8 -- -- 43,8 65,4
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 37,0 -- -- 37,0 38,7
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 29,7 -- -- 29,7 31,4
3 kozijn voorgevel 1,30 25,5 -- -- 25,5 27,2
4 kozijn zijgevel 1,50 25,1 -- -- 25,1 26,9

2 vrachtwagen 1,30 23,2 -- -- 23,2 64,4
5 kozijn zijgevel 1,50 22,8 -- -- 22,8 24,6
1 lichte voertuigen 0,75 19,2 10,1 -- 19,2 47,5
6 kozijn zijgevel 1,50 8,5 -- -- 8,5 10,2
8 sluiten portier 1,00 -39,0 -39,0 -- -34,0 60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

3_B 5,00 39,2 27,5 -- 39,2 76,4

1 lichte voertuigen 0,75 36,5 27,5 -- 36,5 63,7
2 vrachtwagen 1,30 35,3 -- -- 35,3 76,1
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 26,8 -- -- 26,8 48,4
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 18,2 -- -- 18,2 20,0
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 12,8 -- -- 12,8 14,6

3 kozijn voorgevel 1,30 1,6 -- -- 1,6 3,4
5 kozijn zijgevel 1,50 -3,0 -- -- -3,0 -1,2
4 kozijn zijgevel 1,50 -3,2 -- -- -3,2 -1,4
6 kozijn zijgevel 1,50 -6,4 -- -- -6,4 -4,7
8 sluiten portier 1,00 -53,0 -53,0 -- -48,0 46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

4_B 5,00 48,4 14,0 -- 48,4 72,8

1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 47,9 -- -- 47,9 69,5
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 35,0 -- -- 35,0 36,8
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 34,8 -- -- 34,8 36,6
2 vrachtwagen 1,30 27,9 -- -- 27,9 68,8
3 kozijn voorgevel 1,30 24,3 -- -- 24,3 26,1

4 kozijn zijgevel 1,50 23,3 -- -- 23,3 25,1
1 lichte voertuigen 0,75 23,0 14,0 -- 23,0 50,2
5 kozijn zijgevel 1,50 22,0 -- -- 22,0 23,7
6 kozijn zijgevel 1,50 15,5 -- -- 15,5 17,2
8 sluiten portier 1,00 -35,2 -35,2 -- -30,2 63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A 1,50 64,2 57,5 --

2 vrachtwagen 1,30 64,2 -- --
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 64,2 -- --
8 sluiten portier 1,00 57,5 57,5 --
1 lichte voertuigen 0,75 51,7 51,7 --
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 41,4 -- --

3 kozijn voorgevel 1,30 31,9 -- --
4 kozijn zijgevel 1,50 28,7 -- --
5 kozijn zijgevel 1,50 25,1 -- --
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 19,1 -- --
6 kozijn zijgevel 1,50 14,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 64,2 57,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: 2_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

2_A 1,50 71,4 58,8 --

2 vrachtwagen 1,30 71,4 -- --
1 lichte voertuigen 0,75 58,8 58,8 --
8 sluiten portier 1,00 53,9 53,9 --
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 53,8 -- --
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 41,0 -- --

7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 31,3 -- --
3 kozijn voorgevel 1,30 28,9 -- --
4 kozijn zijgevel 1,50 10,5 -- --
5 kozijn zijgevel 1,50 7,3 -- --
6 kozijn zijgevel 1,50 4,5 -- --

LAmax (hoofdgroep) 71,4 58,8 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: 3_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

3_A 1,50 70,8 58,4 --

2 vrachtwagen 1,30 70,8 -- --
1 lichte voertuigen 0,75 58,4 58,4 --
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 46,9 -- --
8 sluiten portier 1,00 43,0 43,0 --
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 16,9 -- --

2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 13,9 -- --
3 kozijn voorgevel 1,30 3,1 -- --
5 kozijn zijgevel 1,50 -1,2 -- --
4 kozijn zijgevel 1,50 -1,2 -- --
6 kozijn zijgevel 1,50 -4,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 70,8 58,4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: 4_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

4_A 1,50 65,4 60,1 --

1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 65,4 -- --
2 vrachtwagen 1,30 60,6 -- --
8 sluiten portier 1,00 60,1 60,1 --
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 38,7 -- --
1 lichte voertuigen 0,75 36,2 36,2 --

7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 31,4 -- --
3 kozijn voorgevel 1,30 27,2 -- --
4 kozijn zijgevel 1,50 26,9 -- --
5 kozijn zijgevel 1,50 24,6 -- --
6 kozijn zijgevel 1,50 10,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 65,4 60,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: 3_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

3_B 5,00 70,4 57,9 --

2 vrachtwagen 1,30 70,4 -- --
1 lichte voertuigen 0,75 57,9 57,9 --
1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 48,4 -- --
8 sluiten portier 1,00 46,0 46,0 --
7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 20,0 -- --

2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 14,6 -- --
3 kozijn voorgevel 1,30 3,4 -- --
5 kozijn zijgevel 1,50 -1,2 -- --
4 kozijn zijgevel 1,50 -1,4 -- --
6 kozijn zijgevel 1,50 -4,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 70,4 57,9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: 4_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

4_B 5,00 69,5 63,8 --

1 manouevreren/laden/lossen vrachtwagen 1,50 69,5 -- --
2 vrachtwagen 1,30 66,6 -- --
8 sluiten portier 1,00 63,8 63,8 --
1 lichte voertuigen 0,75 41,9 41,9 --
2 gesloten overheaddeur voorgevel 3,00 36,8 -- --

7 geopende overheadeur achtergevel 3,00 36,6 -- --
3 kozijn voorgevel 1,30 26,1 -- --
4 kozijn zijgevel 1,50 25,1 -- --
5 kozijn zijgevel 1,50 23,7 -- --
6 kozijn zijgevel 1,50 17,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 69,5 63,8 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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datum 27-7-2020
dossiercode    20200727-63-23925

Geachte heer/mevrouw Y. Yildirim,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets wordt in uw plan geen
waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming
van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan.

Paragraaf geen waterschapsbelang

Deze paragraaf geen waterschapsbelang heeft betrekking op het plan Nordhornsestraat 55 in Denekamp.

Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Met de voorgenomen
ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied
is geen sprake van (grond)wateroverlast.

Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen.

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 gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben 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 van 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.

www.dewatertoets.nl
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Denekamp, Nordhornsestraat 55" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.DENBPNORDHORNSTR55-VG01 van de gemeente Dinkelland.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  (hoek)erker

Een bijbehorende bouwwerk met een beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen 
gekeerde gevel van het hoofdgebouw.

1.4  aan-huis-verbonden bedrijf

Het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, 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  aan-huis-verbonden beroep

Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren. waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie overeenstemming is.

1.6  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.

1.7  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.9  bebouwingspercentage

Een in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten 
hoogste mag worden bebouwd.

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

Een onderneming gericht op het bedrijfsmatie voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten.
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1.12  bedrijfsmatig

Gericht op het behalen van winst.

1.13  bedrijfsmatige kamerverhuur

Een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen.

1.14  bedrijfsvloeroppervlak (bvo)

De totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.15  bestaand

Legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.16  bestaand bouwwerk

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) 
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn.

1.17  bestaand gebouw

Een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn.

1.18  bestaand gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan.

1.19  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.20  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.21  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

1.22  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.

1.23  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.
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1.24  bouwlaag

Een doorlopend gedeelte  van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering.

1.25  bouwperceel

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

1.26  bouwperceelgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.27  bouwvlak

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

1.28  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.

1.29  dak

Iedere vorm van bovenbeeindiging van een gebouw.

1.30  detailhandel

Het bedrijfsmatige 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.

1.31  dienstverlening

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord 
wordt gestaan en geholpen.

1.32  erf

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

1.33  erotisch getinte vermaaksfunctie

Een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat.

1.34  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.

1.35  geaccidenteerd terrein

Een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van ten minste 1:10 gemeten over een afstand van 
minimaal 5 m (glooiend landschap).
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1.36  gebouw

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

1.37  geluidsgevoelige functies

In een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een ruimte of een terrein op basis van de 
Wet geluidhinder als geluidsgevoelige ruimte en/of geluidsgevoelig terrein wordt aangemerkt.

1.38  geluidsgevoelige objecten

Gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder

1.39  hoofdgebouw

Gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 
het belangrijkst is.

1.40  hoofdverblijf

Het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt.

1.41  horeca-activiteit

Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.

1.42  inwoning

Wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand.

1.43  kampeermiddel

Een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

1.44  kantoor

Een ruimte of complex dat, door indeling en inrichting is gebouwd en/of geschikt is voor administratie, zakelijke 
of maatschappelijke dienstverlening.

1.45  kelder

Een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 m 
boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein' 
gelegen beneden peil.

1.46  kunstobject

Voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.47  kunstwerk

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening.

86      bestemmingsplan Denekamp, Nordhornsestraat 55



1.48  mantelzorg

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan 
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.49  meetverschil

Een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens.

1.50  nutsvoorziening

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen.

1.51  overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden.

1.52  parkeren

Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen.

1.53  peil

Onder het peil wordt verstaan:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.

1.54  productiegebonden detailhandel

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.55  prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding.

1.56  prostitutiebedrijf

Een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
geburik voor het daar uitoefenen van prostitutie.

1.57  risicovolle inrichting

Een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare object.

1.58  seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.
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1.59  stallen

In een garage of andere bewaarplaats zetten.

1.60  verbeelding

De analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie.

1.61  verdieping(en)

De bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn.

1.62  voertuig

Vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.63  voorgevel

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

1.64  voorgevel rooilijn

De begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan.

1.65  wonen

Het gehuisvest zijn in een woning.

1.66  woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.
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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.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens

De afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van een garagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
garagebedrijf"; 

b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

c. groenvoorzieningen
d. nutsvoorzieningen
e. wegen en paden
f. water;

met de daarbijbehorende:

g. parkeervoorzieningen;
h. tuinen, erven en terreinen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Bedrijf' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 3.1.

3.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 3.1 sub a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte 

(m)' aangegeven hoogte bedragen;
c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;
d. in afwijking van het bepaalde onder a, zijn buiten het bouwvlak uitsluitend de bestaande gebouwen met de 

bestaande goot- en bouwhoogte toegestaan. Ingeval van herbouw gelden de bestaande oppervlakte, goot- 
en bouwhoogte als maximale maatvoering.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing. 

3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bedrijven, anders dan een garagebedrijf als bedoeld in lid 

3.1 sub a;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel; 
e. het gebruik van de overheaddeur aan de zijde van de Nordhornsestraat;
f. het gebruik van bedrijfspanden voor activiteiten tussen 23.00 – 07.00 uur.

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken. 
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3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.1 sub a. in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed 
op de omgeving gelijk te stellen zijn met een garagebedrijf, mits;
1. het gaat om bedrijven die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan garagebedrijf;
2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken bij woningen en woonhuizen; 

met daaraan ondergeschikt:

c. wegen en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. water;
h. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

i. tuinen, erven en terreinen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voorzover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 4.1.

4.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mag uitsluitend één woning worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn, met dien verstande dat ondergrondse gebouwen uitsluitend zijn toegestaan in één bouwlaag.
d. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. 

Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel 
te worden gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige 
ligging ten opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen heeft. 

e. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 
'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;

f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal tenminste 3,00 m bedragen, tenzij de 
bestaande afstand tot de perceelgrens minder is, in welk geval die afstand aangehouden dient te worden;

g. een hoofdgebouw wordt vrijstaand gebouwd;
h. het bouwvlak/ voorgevelrooilijn mag door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen worden overschreden, 

met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1,00 meter zal bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal 

bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de 
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk 
is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal 
bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de 
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

4. de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter zal bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 
graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de 
verdiepingsvloer van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2,00 m zal bedragen. Bij twee aan elkaar 
gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de voorgeschreven afstand 
van 2,00 meter tot de zijdelingse perceelgrensniet van toepassing;

6. maximaal 1 (hoek)erker per woning.

4.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
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a. een bijbehorend bouwwerk wordt ten minste 1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per hoofdgebouw ten hoogste 50% van het 
bouwperceel bedragen met een maximum van 250 m², met dien verstande dat wanneer de bestaande 
oppervlakte groter is, dit bestaande oppervlak als maximum geldt;

c. de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste 
verdiepingsvloer mag bedragen;

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw;

e. bij vrijstaande hoofdgebouwen aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse 
perceelsgrens in acht moet worden genomen;

f. in afwijking van het gestelde onder a mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
2. de breedte van erkers maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw 

mag bedragen;
3. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een hoofdgebouw is toegestaan;
4. de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien het hoofdgebouw een hogere verdiepingsvloer 

bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van dat hoofdgebouw;
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 

gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande hoofdgebouwen, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de 
zijdelingse perceelgrens niet van toepassing. 

4.2.4  Bijbehorende bouwwerken vóór de naar de weg gekeerde gevel (s)

In afwijking van het bepaalde in lid 4.2.3 sub a mogen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande 
dat er sprake is van een bijbehorend bouwwerken die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen om het 
hoofdgebouw duurzaam te maken.

4.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3,00 m achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij ten hoogste 1 vlaggenmast 

per hoofdgebouw is toegestaan;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

4.4  Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 4.2.2 sub b in die zin dat een vrijstaand hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak 
wordt gebouwd, mits:
1. de bouwdiepte van het hoofdgebouw ten hoogste 15,00 m bedraagt;
2. de zijdelingse bouwvlakgrenzen ten hoogste 3,00 m worden overschreden;
3. de oppervlakte van het hoofdgebouw ten hoogste 25% bedraagt van het bestemmingsvlak, met een 

maximum van 150 m²;
4. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
5. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 3,00 m bedraagt;
6. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens minimaal 8,00 m bedraagt;
7. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
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b. het bepaalde in lid 4.2.2 sub f in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse 
perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 meter, deze bepaling mag niet worden toegepast bij vrijstaande 
woningen;

c. het bepaalde in lid 4.2.2 sub f in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse 
perceelsgrenzen wordt verkleind tot 3 meter.

4.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huisverbonden beroep of een 

aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding;
f. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.

4.6  Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken 
van:

a. het bepaalde in lid 4.5 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden beroep, mits:
1. het een beroep betreft dat naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen 

milieuvergunningsplichtige activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud 
van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is;

2. het pand waarin het beroep wordt uitgeoefend tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van 
de exploitant of de beoefenaar van het beroep, danwel kan worden aangemerkt als het bij het 
hoofdverblijf behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;

3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 
30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en 
uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;

4. het geen (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of 
prostitutieactiviteiten betreft;

5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden 
en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

b. het bepaalde in lid 4.5 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits:
1. het bedrijf naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen milieuvergunningsplichtige 

activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan 
worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

2. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van 
de exploitant, danwel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf behorende bijgebouw, 
waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;

3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroeps-/ bedrijfsvloeroppervlak niet meer 
bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de 
aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;

4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of 
prostitutieactiviteiten betreft;

5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden 
en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

c. het bepaalde in lid 4.5 sub d in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden 
gebruikt voor logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een 

bestaande entree (deur);
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2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
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 bedrijven, in die zin datq de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt
d. het bepaalde in lid 4.5 sub e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

1. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang 
verschaft tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;

2. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

3. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
4. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend);

5. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (éénmeterkast);
6. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
7. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn 

gekoppeld aan de woning.

4.7  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, 
de milieusituatie, het plan wijzigen in die

zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, met dien verstande dat:

1. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per perceel;

2. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
3. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
4. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 3,00 m bedraagt;
5. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens minimaal 8,00 m bedraagt;
6. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
7. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 5  Leiding - Gas

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief 
voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.

5.1.1  Voorrangsbepaling

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.

5.2  Bouwregels

Op of in de in 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan 
uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet 
wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een 
omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en 
onderhoud van de gastransportleiding;

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt 
toegelaten;

c. het gebruik van de bestaande ondergrondse transportleiding ter plaatse van de 'wetgevingszone - 
wijzigingsgebied' als hoge druk gastransportleiding zodra de nieuwe ondergrondse gastransportleiding in 
gebruik is genomen.

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

5.5.1  Verbod

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

5.5.2  Uitzonderingen

Het in 5.5.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:

a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de 

functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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5.5.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan 
worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden.

5.5.4  Advies leidingbeheerder

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 5.5.1 wint het bevoegd 
gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of 
werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te 
worden om eventuele schade te voorkomen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels

7.1  Situering hoofdgebouwen

Indien ter plaatse sprake is van een bouwvlak, mag een hoofdgebouw uitsluitend binnen een bouwvlak worden 
gebouwd, met uitzondering van delen van een hoofdgebouw die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen 
om het hoofdgebouw duurzaam te maken tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het binnen het 
(bouwperceel gelegen gedeelte van het) bouwvlak.

7.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 
balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,00 meter bedraagt.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, de 
woonsituatie, het straat en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van 
die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe 
aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe 
aanleiding geeft;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van bouwwerken geen gebouw zijnde voor kunstobjecten, 
speelvoorzieningen, informatiezuilen, minicontainers, papiercontainers, glasbakken en vlaggenmasten. Met 
dien verstande dat:
1. de hoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 5 meter;
2. de hoogte van minicontainers, papiercontainers, glasbakken bedraagt maximaal 3 meter;
3. de hoogte van informatiezuilen bedraagt maximaal 5 meter;
4. voor kunstobjecten geldt een maximale hoogte van 8 meter;
5. voor vlaggenmasten en lichtmasten (lichtmast t.b.v. verkeersveiligheid is vergunningsvrij) geldt een 

maximale hoogte van 10 meter;
6. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter.
7. het bruto-vloeroppervlak is niet groter dan 50 m2;

e. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van kunstwerken, geengebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 
vergroot tot ten hoogste 40,00 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het 

gebied en zijn bebouwing;
7. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008);

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de 
gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, wordt vergroot, mits:
1. deze vergroting niet meer dan 10 m² per plaatselijke verhoging bedraagt;
2. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het 

betreffende gebouw bedraagt;
g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak in die zin dat de grenzen van 

het bouwvlak naar de buitenzijde met meer dan één meter worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

h. voor het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen, waarbij geldt:
1. een maximum van 3 evenementen per jaar;
2. de duur ten hoogste 15 dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten 

behoeve van het evenement hieronder begrepen;
i. de bouwregels voor hoofdgebouwen:

1. als er vanuit architectonisch oogpunt een hoogwaardige versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het 
omgevingsbeeld wordt bewerkstelligd, mits:

de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten hoogste 10,00 m zal bedragen
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

2. als de afwijking noodzakelijk is als gevolg van aanpassingen om het hoofdgebouw duurzaam te maken.
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Artikel 10  Parkeren

10.1  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor 
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat 
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd. 

10.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 10.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 10.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 10.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 10.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

10.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  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 11.1 sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het  11.1 sub a met maximaal 
10%.

c. 11.1 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.

11.2  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.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid 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 sublid 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. Sublid 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 12  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Denekamp, Nordhornsestraat 55.
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