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Geachte heer Hindriksen, 
 
Zoals bij u bekend zijn wij bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor de herverkaveling 
van het woningbouwplan Spikkert, derde fase en de toevoeging van 7 extra woningen. Het plan kan 
worden beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij 
het Besluit m.e.r. Op basis van het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer dient in dat geval een m.e.r-
beoordelingsbesluit te worden genomen door het bevoegd gezag (college) voorafgaand aan het 
ontwerpbesluit. Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing of, vanwege de 
belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit mogelijk voor het milieu kan hebben, een m.e.r. moet 
worden doorlopen. In het kader van deze besluitvorming is voorliggende aanmeldingsnotitie opgesteld. 
 
Op basis van deze aanmeldingsnotitie kan het bevoegde gezag de gevolgen beoordelen van 
het plan en de beslissing nemen of er een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is in het kader van 
dit plan.
 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 
een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de 
voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van 
publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 
De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r.  
In de bijlage van het Besluit m.e.r zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen. In onderdeel C 
zijn activiteiten genoemd waarbij direct sprake is van een m.e.r.-plicht als bij besluiten de 
genoemde drempelwaarden worden overschreden. Voor de activiteiten die zijn genoemd in  
onderdeel D geldt dat als de drempelwaarden worden overschreden een m.e.r.-beoordeling 
dient plaats te vinden. Voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden moet een  
zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling worden gedaan. 
 
Onderhavig plan, kan worden gekwalificeerd als de aanleg of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen als  
genoemd in onderdeel D.11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Bij de uitleg van de 
Europese m.e.r.-richtlijn wordt immers aangegeven dat 'stedelijke ontwikkelingsprojecten' breed 
moet worden geïnterpreteerd.
 
Bij de activiteit zijn drie relevante indicatieve drempelwaarden opgenomen, namelijk:  

 een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
 een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen; 
 een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 
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Onderhavig plan heeft betrekking op de herverkaveling van een bestaand woningbouwplan en de 
toevoeging van 7 extra woningen. De omvang van het plan blijft hiermee ver onder de indicatieve 
drempelwaarden waardoor in eerste instantie met een vormvrije m.e.r.-beoordeling kan worden 
volstaan.  
 
In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden beoordeeld of de activiteit daadwerkelijk 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Hierbij moet in het bijzonder worden  
nagegaan of er sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese 
Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling. Daarbij dient te worden ingegaan op de 
volgende onderdelen: 

 de kenmerken van het project; 
 de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
 de kenmerken van het potentiële effect. 

 
Kenmerken van het betreffende project 
De gemeente Dinkelland is eigenaar van de gronden en initiatiefnemer van het woningbouwplan 
Spikkert, derde fase. Op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn in het plangebied voor 
Spikkert, derde fase reeds 26 woningen toegestaan. Op basis van gesprekken met de dorpsraad van 
Weerselo is een (her)verkavelingsschets opgesteld voor de realisatie van 33 woningen. Ten opzichte 
van het vigerend bestemmingsplan worden er 7 extra woningen toegevoegd.  
 
Plaats van het project 
Het plangebied is gesitueerd aan de noordoostzijde van Weerselo. Het plangebied staat kadastraal 
bekend als gemeente Weerselo, sectie Q, nummer 1104 en heeft een oppervlakte van circa 1,2 
hectare.  
 
Kenmerken van de potentiële effecten 
Voor wat betreft de potentiële milieueffecten van de planontwikkeling zijn de volgende aspecten van 
belang/relevant.  
 
Verkeerseffecten en luchtkwaliteit 
Het plangebied wordt via Erve Spikkert en de Eertmansweg ontsloten op de Legtenbergstraat. De 
Legtenbergstraat is op grond van het 'Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor 
Dinkelland 2019' (hierna: GVVP) aangemerkt als een "erftoegangsweg type A" waarvoor een 
wegintensiteit geldt van 4.000 tot 6.000 motorvoertuigbewegingen per dag met een rijbaanbreedte van 
5 tot 7 meter. De maximumsnelheid bedraagt 50 km per uur. De Eertmansweg is in het GVVP 
gecategoriseerd als "erftoegangsweg type B". Voor deze erftoegangsweg geldt een verkeersintensiteit 
van 3.000 tot 4.000 motorvoertuigen per etmaal. 
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herverkaveling van woningbouwplan Het Spikkert. Ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan worden zeven nieuwe woningen toegevoegd. Het 
vigerende bestemmingsplan biedt voor onderhavig plangebied de mogelijkheid om 16 vrijstaande 
woningen, vier aaneengebouwde woningen en 6 twee-onder-een kapwoningen te realiseren. Op grond 
van de herverkaveling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt is het mogelijk om 10 aaneengebouwde 
woningen, 5 vrijstaande woningen en 18 twee-onder-een kapwoningen te realiseren. 
 
Op grond van de beleidsnota 'Bouwen & Parkeren 2018' van de gemeente Dinkelland geldt dat het 
plangebied wordt aangemerkt als 'rest bebouwde kom'. Op basis van de adresdichtheid geldt dat de 
kern Weerselo wordt aangemerkt als 'niet-stedelijk'. Op basis hiervan kan op grond van de CROW-
uitgave 381 de verkeersgeneratie voor de woningen bepaald worden. 
 
Voor vrijstaande woningen geldt voor gebiedstype 'rest bebouwde kom' en 'niet - stedelijk' een 
gemiddelde verkeersgeneratie van 8,2 verkeersbewegingen per dag. Voor twee-kappers geldt een 
gemiddelde verkeersgeneratie van 7,8 verkeersbewegingen en voor aaneengebouwde woningen een 
gemiddelde verkeersgeneratie van 7,4 verkeersbewegingen per dag. De totale verkeersgeneratie van 
de huidige planologische situatie bedraagt totaal  (16 * 8,2 + 6 * 7,8 + 4 * 7,4 = 207,6 ) afgerond 208 
verkeersbewegingen per dag. 
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De verkeersgeneratie als gevolg van de herverkaveling en de toevoeging van 7 woningen bedraagt (5 * 
8,2 + 18 * 7,8 + 10 * 7,4 = 255,4) afgerond 256 verkeersbewegingen per dag. In de toekomstige 
situatie neemt het aantal verkeersbewegingen derhalve toe met 48 verkeersbewegingen per dag. Gelet 
op de kenmerken van de Legtenbergstraat en de Eertmansweg kan deze toename aan 
verkeersbewegingen via de huidige infrastructuur afgewikkeld worden. 
 
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). 

 

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. 

 
Het bestemmingsplan voorziet in de herverkaveling van bestaande bouwrechten (woningen). Daarnaast 
worden er als gevolg van dit bestemmingsplan zeven nieuwe woningen toegevoegd. 
 
Voor woningbouw geldt dat de grens van 3% overeenkomt met de bouw van 1.500 woningen (bij één 
ontsluitingsweg), dan wel 3.000 woningen (bij twee ontsluitingswegen). Aangezien dit 
bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 33 woningen (en ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan zeven woningen toevoegd) kan geconcludeerd worden dat het project niet in 
betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

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

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

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

Deze zonering geldt niet: 
voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;

 voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt; 
 wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat 

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

 
Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch onderzoek (projectnummer 20.108, d.d. 13 oktober 
2020) uitgevoerd naar de geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op de Legtenbergstraat en de 
Eertmansweg ter plaatse van de toekomstige woningen binnen het plan Spikkert, derde fase. De 
geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2012( SRMII-2012). 
 
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getroffen: 
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 Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op de 
Legtenbergerstraat ter plaatse van de toekomstige woningen niet wordt overschreden.

 Er dient geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai 
afkomstig van de Legtenbergerstraat. 

 Het blijkt dat de maximale cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter 
plaatse van de gevels van de toekomstige woningen maximaal 46 dB bedraagt. Derhalve 
dienen er geen geluidwerende voorzieningen bepaald te worden om aan het maximale 
binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen. 

 
Het aspect 'wegverkeerslawaai' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan. Daarnaast vormen de aspecten 'railverkeerslawaai' en 'industrielawaai', vanwege het 
ontbreken van een spoorweg en een geluidgezoneerd industrieterrein in de omgeving van het 
plangebied, geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 
 
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.  
 
Ten behoeve van het woningbouwplan Spikkert, tweede fase is in 2010 een gecombineerd verkennend 
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Gelet op het feit dat de onderzoeksresultaten ten tijde van de 

december 2015 geactualiseerd voor Het Spikkert, fase 2. De geldigheidsduur van een bodemonderzoek 
wordt gesteld op vijf jaar. Omdat mag worden aangenomen dat de milieuhygiënische toestand van de 
bodem sinds het vorige onderzoek (2010) niet is gewijzigd heeft het verrichte onderzoek in 2015 enkel 
betrekking gehad op de bovengrond (dus niet op de diepere ondergrond en het grondwater).
 
Aangezien de reeds verrichte bodemonderzoeken reeds verouderd is door Kruse Milieu een verkennend 
bodemonderzoek (projectcode 20050516, d.d. 21 september 2020) uitgevoerd op een terreindeel ter 
grootte van circa 1,2 hectare ter plekke van het Spikkert, derde fase. De onderzoekslocatie is 
onbebouwd en en grotendeels onverhard. Het terrein bestaat uit weiland met een puinweg. 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN 5725. De bovengrond van de locatie is verdacht voor de aanwezigheid van asbest. Het 
overige deel van de locatie is onverdacht voor chemische componenten. De bovengrond, de ondergrond 
en het grondwater worden op verzoek van de gemeente Dinkelland aanvullend op PFAS onderzocht. De 
resultaten worden hieronder weergegeven. 
 
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 26 inspectiegaten gegraven. De boringen 1 en 2 zijn doorgezet tot 3.50 en 3.60 meter 
diepte en afgewerkt tot peilbuizen. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit zeer fijn zand in de 
bovengrond en matig fijn tot matig zand in de ondergrond met tussen 0.6 en 1.7 meter diepte een 
sterk zandige leemlaag. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen 
bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld of op en in de bodem waargenomen. Het freatische grondwater is 
aangetroffen op gemiddeld 2.26 meter min maaiveld. 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
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 de bovengrond (BG I en BG II) is niet verontreinigd; 
 de ondergrond (BG III) is zeer licht verontreinigd met lood; 
 de ondergrond (OG I en OG II) zijn niet verontreinigd; 
 het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium en nikkel; 
 het grondwater (PB 2) is (zeer) licht verontreinigd met barium en zink. 

 
Resultaten PFAS-analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 

 In de bovengrond (BG I, BG II en BG III) is geen PFAS verhoogd aangetoond. 
 in de ondergrond (OG I en OG II) is geen PFAS verhoogd aangetoond. 
 in het grondwater (PB 1) is PFOS en PFOA aangetoond, de gehalten liggen ruim onder de 

indicatieve niveaus voor ernstige verontreinigingen (SRChumaan); 
 in het grondwater (PB 2) is PFOS en PFOA aangetoond, de gehalten liggen ruim onder de 

indicatieve niveaus voor ernstige verontreinigingen (SRChumaan). 
 

Resultaten asbestanalyses 
 MM FF - 01 bevat geen asbest; 
 MM FF - 02 bevat geen asbest. 
 MM FF - 03 bevat geen asbest. 
 MM FF - 04 bevat geen asbest. 

 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (BG III) en in het grondwater (PB 1 en PB 2) zijn verontreinigingen aangetoond. In 
de bovengrond (BG I en BG II) en in de ondergrond (OG I en OF II) zijn geen verontreinigingen 
aangetoond. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03 en MM FF - 04 is geen 
asbest aangetoond. 
 
In de grondmengmonsters van de bovengrond (BG I, BG II en BG III) en de ondergrond (OG I en OG 
II) is geen PFAS aangetoond. In het grondwater (PB 1 en PB 2) is PFOS en PFOA aangetoond, de 
gehalten liggen ruim onder de indicatieve niveaus voor ernstige verontreinigingen (SRChumaan).
 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen geplande nieuwbouwplannen, aangezien de 

geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
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).  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op minimaal 890 meter afstand van gronden die tot Natuurnetwerk Nederland 
behoren. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten 
hebben geen negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland 
in de omgeving van het plangebied. 
 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 
2000. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. 
 
Natura 2000-gebied 
Het plangebied ligt op minimaal 1,12 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Lemselermaten. 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
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stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Lemselermaten bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige habitattypen. 
 
Beoordeling stikstofdepositie 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg 
van bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. Gelet op de aard, 
omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-
gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand 
tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied Lemselermaten is een negatief effect uitgesloten.
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten zal emissie van NOx plaats vinden, als gevolg van de inzet 
van materieel met een verbrandingsmotor tijdens de sloop- en bouwfase en een tijdelijke toename van 
verkeer tijdens de ontwikkelfase als gevolg van transport van sloop- en bouwmateriaal, materieel en 
personeel. 
 
Gelet op de ligging van het plangebied, op minimaal 980 meter afstand van een Natura 2000-gebied en 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kan een toename van stikstofdepositie op 
stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, niet op voorhand uitgesloten worden. Door 
middel van een stikstofberekening kan het effect van de voorgenomen activiteiten vastgesteld worden.  
 
Om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied te onderzoeken is door Ingenieursbureau Tauw een 
stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd (kenmerk: R001-1276615LKR-V02-nnc-NL). 
 
Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt dat de 
stikstofdemissie die gepaard gaat met de voorgenomen ontwikkeling bezien moet worden in relatie tot 
de referentiesituatie. Als referentiesituatie geldt bij de vaststelling van een nieuw bestemmingspan ter 
vervanging van het vigerende bestemmingsplan: de huidige - legale - feitelijke situatie ten tijde van de 
vaststelling van het plan. 
 
Aangezien er in de huidige situatie op grond van het vigerende bestemmingsplan 26 woningen zijn 
toegestaan. Als gevolg van de herverkaveling voorziet dit bestemmingsplan in de realisatie van 33 
woningen. Er worden derhalve (planologisch) 7 nieuwe woningen aan het plangebied toegevoegd. Om 
de stikstofdepositie als gevolg van het plan te berekenen is door Ingenieursbureau Tauw een 
stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van 7 nieuwe woningen. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 2019A. Voor de beoogde 
situatie is gerekend voor het rekenjaar 2020. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende 
Natura 2000-gebieden is in alle gevallen berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming. Als 
bijlagen bij de rapportage behoren AERIUS projectbestanden met rekenresultaten (bronnen, 
rekenpunten en resultaten) van de aanleg- en gebruiksfase. Voor de rekenresultaten en 
invoergegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de rapportage. 
 
Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar 
berekend. De stikstofemissie tijdens de aanlegfase is gebaseerd op werktuigen met STAGE IV klasse 
(bouwjaar 2014 of later).
 
Op basis van de gestelde uitgangspunten in dit rapport zijn er geen negatieve effecten te verwachten 
zijn op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de aanlegfase en de 

voorwaarden geen sprake van een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming en kan 
het project doorgang vinden. 
 
Soortenbescherming 
Ten behoeve van het bestemmingsplan voor woningbouwplan Het Spikkert, tweede fase, (vastgesteld
op 28 juni 2016) is in 2012 een flora en faunaonderzoek uitgevoerd door Eelerwoude. Daarnaast is te 
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behoeve van het vigerende bestemmingsplan is 2015 een nieuw flora en fauna onderzoek verricht 
(projectnummer P7476, d.d. 16 november 2015). 
 
Aangezien de reeds uitgevoerde onderzoeken verouderd zijn is door Natuurbank Overijssel onderzoek 
uitgevoerd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming in beeld te brengen. Het plangebied is op 28 juli 2020 onderzocht op de 
(potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- 
en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroute van 
vleermuizen. 
 
Op 28 juli 2020 is het plangebied onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde 
functies, zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen 
activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het 
Natuurnetwerk Nederland. Hieronder worden de resultaten weergegeven. 
 
De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
'doden', en het opzettelijk 'verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats', als 
gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 
verstoren of te doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen 
en te vernielen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden 
conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten 
en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 
leefgebied van beschermde dieren en tot een ongeschikte groeiplaats van beschermde planten. 
Grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vogels en amfibieën benutten het plangebied als 
foerageergebied, grondgebonden zoogdieren bezetten er een vaste rust- en voortplantingsplaats en 
amfibieën bezetten er een (winter)rustplaats. Er nestelen geen vogels in het plangebied en vleermuizen 
bezetten er geen vaste rust- of voortplantingsplaats. 
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die mogelijk gedood worden en 
waarvan de vaste rust- en/of voortplantingsplaats mogelijk beschadigd of vernield wordt, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden' en het 'beschadigen en vernielen van vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats'. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren, niet aangetast.  Het aspect 'ecologie' vormt 
geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 
 
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. 
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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.
 
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. 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 875 meter van het plangebied geen risico's op 
basis van de externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied:  

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel inrichtingen die 
vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

 zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig 
is; 

 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. 
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met 
betrekking tot externe veiligheid. 

Conclusie 
In deze aanmeldingsnotitie is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit volgt dat er  
geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van  
het project die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het mil ieu ter plaatse. Voor de  
beoordeelde milieuaspecten geldt dat er geen of een zeer beperkt effect optreedt. De conclusie  
is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het volgen van een m.e.r.-
(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.   
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Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
 
 
Hoogachtend, 

 
Ad Fontem BV, 
T. Boswerger      
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1 Inleiding 

De gemeente  Dinkelland oriënteert zich op de mogelijkheden om een uitbreidingslocatie 
in Weerselo voor woningbouw te realiseren. De locatie  wordt globaal begrensd door de 

Legtenbergerstraat, de Eertmansweg, de Middensloot en de toekomstige rondweg 
Weerselo. 
 
Een van de aspecten  die een rol speelt is de geur veroorzaakt door dierenverblijven van 
de omliggende  veehouderijen. Op relatief  korte afstand  is de veehouderij aan de 
Siemertsteeg 5 gelegen.
 
Als er sprake is van nieuwbouwplannen in de omgeving  van veehouderijen, dan moet 
worden onderzocht of en waar de nieuwbouw kan plaatsvinden. Sinds 1 januari 2007 
vormt  de Wet geurhinder  en veehouderij  (Wgv) het toetsingskader voor geur afkomstig 
van dierenverblijven van veehouderijen. 
 

Met het geuronderzoek dient de uitbreidingslocatie te worden beoordeeld op 
aanvaardbaarheid van woningen in verband met de geuremissie van de veehouwerdij 
aan de Siemertsteeg 5. Met andere woorden: kan een aanvaardbaar  woon- en 
leefklimaat worden  gegarandeerd? 
 
Het onderzoek moet hierbij antwoord geven op twee vragen. 
 

1. Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? 
2. Wordt er een onevenredige inbreuk gemaakt op de mogelijkheden voor 

bedrijfsontwikkeling van de betrokken veehouderij? 

 
Voor beantwoording van deze vragen moet de geurbelasting en de geurhinder  worden  
bepaald. 
 
De geurhinder  wordt bepaald uitgaande van de achtergrondbelasting en de 
voorgrondbelasting in het gebied. Onder de achtergrondbelasting verstaan  we de 
geurbelasting als gevolg  van de veelheid aan veehouderijen  in de omgeving  van een 
geurgevoelig object.  Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van de 
veehouderij (de dominante veehouderij) die de meeste geur bij het geurgevoelig  object  
veroorzaakt, hetzij omdat  het een grote  veehouderij  betreft, hetzij omdat  de 
veehouderij  dichtbij het geurgevoelige  object  is gelegen. In dit geval is dat de 
veehouderij aan de Siemertsteeh 5. 
 
Dit rapport  bestaat  uit twee  hoofdonderdelen. Het eerste deel gaat in op een 

beschrijving van de uitbreidingslocatie (hoofdstuk 2) alsmede op het toetsingskader en de 
beoordelingssystematiek voor geurhinder  vanwege  dierenverblijven van veehouderijen  
(hoofdstuk 3). Het tweede  deel van dit rapport  volgt  het chronologisch 
beoordelingproces van de geursituatie voor ruimtelijke ordeningsplannen, beginnend  met 
het onderzoek  naar de geurbelasting van de veehouderij aan de Siemertsteeg 5 op de 
uitbreidingslocatie Deze veehouderije heeft twee  belangen: voortzetting van de 
bestaande  bedrijfsactiviteiten en indien er concrete uitbreidingsplannen zijn (bijvoorbeeld 
een reeds vergunde  uitbreiding), deze ook te realiseren (hoofdstuk 4). De toekomstige 
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bewoners hebben belang bij een goed woon- en verblijfklimaat  (hoofdstuk 5). Het 
rapport wordt afgesloten met de conclusie van het onderzoek (hoofdstuk 6).
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2 Uitbreidingslocatie Weerselo

De uitbreidingslocatie aan de westzijde van Weerselo wordt begrensd door de 
Legtenbergerstraat, de Eertmansweg, de Middensloot en de toekomstige rondweg 
Weerselo. De ligging van het plan is weergegeven in afbeelding 2.1.

Afbeelding 2.1: situering uitbreidingslocatie
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3 Toetsingskader en beoordelingsgrootheden 
 
 

3.1 Wet veehouderij en geurhinder 
 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het 
toetsingskader als het gaat om de beoordeling van geurhinder vanwege 
dierenverblijven van veehouderijen bij procedures in het kader van de Wet 
milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. 
 
De Wvg geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op 
een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Dit geldt alleen voor dieren 
waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en 

veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden 
afstanden. 
 
 

3.2 Normstelling
 
Een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van die 
veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen: 
 

a. binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 

3,0 odour units per kubieke meter lucht; 
b. binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 

14,0 odour units per kubieke meter lucht; 
c. buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 

2,0 odour units per kubieke meter lucht; 
d. buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 

8,0 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Tabel 3.1: overzicht geurnormen 

 

 
 
De uitbreidingslocatie Weerselo is gelegen in het concentratiegebied Oost als 

aangegeven  in bijlage I bij de Meststoffenwet, zodat de geurnomen vermeld onder a 
en b van toepassing  zijn.
  
De bebouwde kom kan worden omschreven als het gebied dat door aaneengesloten 
bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per 
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oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven. Voor het uitbreidingsplan 
is daarom uitgegaan van een normstelling van 3,0 odour units per kubieke meter lucht. 
 
De afstand  tussen  het emissiepunt van een veehouderij  waar dieren worden 

gehouden  van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een 
geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object bedraagt: 
 

a. binnen de bebouwde kom tenminste 100 meter; 
b. buiten de bebouwde kom tenminste 50 meter.

De afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een 
geurgevoelig object: 
 

a. binnen de bebouwde kom tenminste  50 meter; 
b. buiten de bebouwde kom tenminste  25 meter.

 
 

3.3 Verspreidingsmodellen V-Stacks 
 
Voor toetsing van veehouderijbedrijven aan de Wgv wordt gebruik gemaakt van de 
verspreidingsmodellen V-Stacks vergunningen en V-Stacks gebied. 
 
V-Stacks is een geavanceerd computerprogramma voor het berekenen van de 
verspreiding van geur rond dierenverblijven. Het programma is gemaakt  door Kema in 
opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM). In de ministeriële regeling bij de Wet geurhinder en veehouderij 
is het gebruik van V-Stacks vergunning verplicht gesteld. 
 
Met andere woorden, er mogen geen andere verspreidingsmodellen bij de 
vergunningverlening op basis van de Wet geurhinder en veehouderij worden gebruikt. 
 
V-Stacks vergunning berekent de verspreiding van geur vanuit een veehouderijbedrij f. 
Het rekenresultaat is de geurbelasting op in de nabije omgeving gelegen 
geurgevoelige objecten. Vervolgens toetst het programma  of de berekende 
geurbelasting voldoet  aan de norm die van toepassing is. Deze norm moet vooraf 
worden ingevoerd. Om de geurbelasting te berekenen, worden  gegevens ingevoerd 
over het bedrijf  (bronnen)  en de omliggende geurgevoelige objecten (receptoren). Het 
model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een heel jaar en met de 

ruwheid van de omgeving. 
De berekening van de geurbelasting bestaat uit de volgende stappen:  
 
Stap 1. 
 

 geuremissie per dier vermenigvuldigd met aantal dieren is geuremissie vanuit 
dierenverblij f; 

 geuremissie vanuit dierenverblij f vermenigvuldigd met aantal dierenverblijven 
is geuremissie vanuit veehouderij. 
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Stap 2. 
 

 geuremissie vanuit veehouderij ingevoerd in het verspreidingsmodel resulteert 
in de geurbelasting op geurgevoelig object. 

 
Stap 3. 

 

 de berekende geurbelasting op geurgevoelig object wordt getoetst aan de 
maximale waarde voor de geurbelasting. 

 
De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij 
(Rgv). De geuremi

tijdseenheid per dier (ouE/s/dier). Europese odour units worden 
gemeten volgens de norm NEN-EN 13725 1. 
 
De geuremissie vanuit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in Europese odour units 
per tijdseenheid (ouE/s). 
 
De geurbelasting berekend met V-Stacks vergunning wordt uitgedrukt in Europese 
odour units per kubieke meter lucht (ouE/m3) als 98-percentielwaarde (P98). 
De 98-percentielwaarde betekent dat deze concentratie gedurende 2% van de tijd 
wordt overschreden, de overige 98% van het jaar is de concentratie lager. 
Kortheidshalve wordt in de Wgv en in deze handleiding  gesproken van ouE/m3  waar 

wordt bedoeld ouE/m3  als 98-percentielwaarde. 
 
Voor het berekenen van de stankcontour is het verspreidingsmodel V-Stacks  
vergunningen niet geschikt. De stankcontour moet worden berekend met het 
verspreidingsmodel V-Stacks gebied. 
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4 Geurbelasting veehouderij Siemertsteeg 5 
 

4.1 Invoergegevens 
 
Om met V-Stacks de geurbelasting te kunnen berekenen moeten de volgende gegevens 

worden verzameld en ingevoerd: 
 

A. meteorologie (Eindhoven of Schiphol); 
B. (rijksdriehoeks-) X-,Y- coördinaten van de bronnen  (emissiepunten);  
C. gemiddelde gebouwhoogte [m]; 
D. geuremissie per bron [ouE/s]; 
E. hoogte van de uitstroomopening [m]; 
F. (inwendige) diameter van de uitstroomopening [m]; G. verticale uittreesnelheid 

[m/s]; 
G. (rijksdriehoek-) X-,Y- coördinaten van de geurgevoelige objecten; I. geurnorm 

[ouE/m3]. 
 

Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een heel jaar en met 
de ruwheid van de omgeving. Voor de ruwheid is ervoor gekozen het programma zelf de 
ruwheid te laten berekenen voor het opgegeven gebied (wordt sterk aanbevolen). Het 
programma gebruikt voor deze ruwheidsberekening een meegeleverd kwalitatief 
hoogstaand bestand voor Nederland. De ruwheidwaarde moet tussen de 0,03 en 1,0 
liggen. Waarbij 0,03 geldt voor een flink gebied zonder verstoringen, bijvoorbeeld polder 
met grasland. 1,0 geldt voor een flink gebied met veel verstorende gebouwen, zoals een 
bebouwn de kom. Voor de uitbreidingslocatie rekent het programma met een ruwheid van 
0,25 m. 
 

Een uitwerking van de geuremissies van de veehouderijen aan de Siemertsteeg 5 is 
weergegeven in tabel 4.1. De geuremissie is berekend op basis van de vergunde situatie 
[check bij Jos Groeneveld, gerekend is met een totale geuremissie van 21276 ouE/m3] 
 
Tabel 4.1: geuremissie Siemertsteeg 5 
stal diersoort RAV-nr. aantal geuremissie - 

factor 

geuremissie

[ouE/s] 

stal A1/A2 kraamzeugen D1.2.16 60 27,9 1674 

gespeende biggen D1.1.15.2 880 1,6 1408

vleesvarkens D3.4.1. 375 23,0 8625 

stal B vleesvarkens D3.4.1. 320 23,0 7360 

stal C guste en drachtige zeugen D1.3.13 139 18,7 2599 

guste en drachtige zeugen D1.3.12 81 5,6 

beren D2.4 2 5,6 3053 

geuremissie v anuit v eehouderij 25173 
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4.2 Geurbelasting

Met de invoergegevens, zoals genoemd in de vorige paragrafen, zijn de stankcontouren 
berekend die de invloedssfeer van de veehouderijen aangeven.

In afbeelding 4.2 zijn de geurcontouren gepresenteerd van de veehouderij aan de 
Siemertsteeg 5. Binnen de 3 ouE/m3 contour mag in beginsel geen nieuwbouw 
plaatsvinden.

De contouren zijn op schaal gepresenteerd in figuur 1 van de rapportage.

Afbeelding 4.2: Siemertsteeg 5 vergund

4.3 Vaste afstanden

Zoals in paragraaf 3.2 is genoemd, dient de afstand tussen het emissiepunt van een stal, 
waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële 
regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object binnen de 
bebouwde kom tenminste 100 meter te zijn. De afstand van de buitenzijde van een 

dierenverblij f tot de buitenzijde van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 
dient 50 meter te zijn.

De afstand tussen deze punten en de uitbreidingslocatie voldoet ruimschoots aan deze 
vereisten.
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4.4 Omgekeerde werking

Gelet op de ligging van de uitbreidingslocatie ten opzichte van de veehouderijen aan de 
Siemertsteeg 5 dient te worden beoordeeld of een voldoende woon- en leefklimaat kan 
worden gegarandeerd. Daarnaast is van het belang dat door nieuwe geurgevoelige 
objecten te weren binnen de stankcontour, de betreffende veehouderij niet in haar 
bestaande rechten wordt aangetast. In de vorige paragrafen zijn hiervan de uitkomsten 
weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de vergunde situatie.

Bij de toets aan de omgekeerde werking wordt de contour van de geldende geurnorm 
gebaseerd op de vergunde situatie voor wat betreft het aantal en soort dieren en het 
stalsysteem. Voor de contourberekening moeten ook andere brongegevens worden 
ingevoerd, zoals de ligging, hoogte en diameter van de emissiepunten, de uittreesnelheid 
en de gebouwhoogte. Voor de ligging van de emissiepunten zijn daarom de randen van 
het bouwblok genomen (worst case). Uitgaan van de randen van het bouwblok is in lijn 
met bestaande jurisprudentie waaruit volgt dat de veehouder het recht heeft om overal op 
zijn bouwblok te bouwen. Bij ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met 
gevestigde belangen. Een bouwblok mag dus niet zomaar worden verkleind. Voor de 
hoogte en diameter van de emissiepunten, de uittreesnelheid en de gebouwhoogte is 
uitgegaan van de vergunde situatie.

In afbeelding 4.3 de geurcontouren gepresenteerd van de veehouderij aan de 
Siemertsteeg. De contouren zijn op schaal gepresenteerd in figuur 2 van de rapportage.

Afbeelding 4.3: Siemertsteeg 5 bouw blok
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Ten opzichte van de situatie met de vergunde emissiepunten liggen de geurcontouren, 
waarbij is uitgegaan van de grens van het bouwblokken logischerwijs verder over 
uitbreidingslocatie. 
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5 Achtergrondbelasting geur  

5.1 Invoergegevens 
 
Onder de achtergrondbelasting wordt de geurbelasting verstaan als gevolg van de 
veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object  in dit geval de 
uitbreidingslocatie. De achtergrondbelasting van de omliggende veehouderijen dient te 

worden berekend om de geurhinder te bepalen.  
 
De achtergrondbelasting is berekend met V-Stacks gebied. Dit programma berekent de 
verspreiding van geur vanuit meerdere veehouderijbedrijven in een gebied. Het 
rekenresultaat is de achtergrondbelasting aan geur op in de nabije omgeving gelegen 
geurgevoelige objecten. 
 
In dit programma worden de gegevens over de veehouderijen (bronnen) en de 
omliggende geurgevoelige locaties (receptoren) ingevoerd, zoals in hoofdstuk 4 is 
omschreven. Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een heel 
jaar en met de ruwheid van de omgeving. 
 
De berekening van de achtergrondbelasting bestaat uit de volgende deelberekeningen:  
 
Berekening 1, uit te voeren per veehouderij:  
 

 geuremissie per dier vermenigvuldigd met aantal dieren is geuremissie vanuit 
dierenverblij f;  

 geuremissie vanuit dierenverblij f vermenigvuldigd met aantal dierenverblijven is 
geuremissie vanuit veehouderij. 

 

Berekening 2, voor alle veehouderijen samen: 
 

 geuremissie vanuit veehouderij ingevoerd in het verspreidingsmodel resulteert in 
de achtergrondbelasting op geurgevoelig object. 

Voor de berekening van de achtergrondbelasting is het bestaande rekenmodel van de 
gemeente Dinkelland gebruikt, die voor de geurgebiedsvisie is gemaakt. Dit rekenmodel 
opgesteld door Geluidadvies Nederland op 11 september 2015 en heeft als 
projectnummer 1084-1058. 
 

 
5.2 Geurbelasting 

 
Uit de berekeningen van het genoemde rekenmodel blijkt dat de achtergrondbelasting op 
de uitbreidingslocatie varieert van 4-8 ouE/m3

.  In afbeelding 5.1 zijn de geurcontouren 
weergegeven. 
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Afbeelding 5.1: Achtergrondbelasting geur in ouE/m3
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6 Geurhinder en wat is veel of weinig

6.1 Geurhinder 

In de Handreiking bij de Wgv (Handreiking) is aangegeven hoeveel geurhinder kan 
worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting. De bijlagen 6 en 7 van de 
Handreiking beschrijven hoe dat gebeurt. Deze bijlagen lichten ook de begrippen 

toelichting bij de presentatie van de hindercijfers. 
 
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van die veehouderij welke de 
meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote 
veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is 

gelegen. De voorgrondbelasting is van belang voor het bepalen van de verwachte hinder 
omdat uit onderzoek is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de voorgrondbel asting 
hoger is dan als gevolg van de achtergrondbelasting, bij gelijke belastingen. Als 
vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de 
voorgrondbelasting meer dan de helft van de achtergrondbelasting bedraagt.   
 
In tabel 6.1 is de geurhinder weergegeven bij de voorgrondbelasting van geur door de 
veehouderij aan de Siemertsteeg 5 en de achtergondbelasting van alle relevante 
veehouderijen in de omgeving van de uitbreidingslocatie.  
 
Tabel 6.1 beoordeling geurbelasting [ouE/m3] <> geurhinder [%] 

beoordeling geurbelasting in ouE/m3 geurhinder in % 

voorgrond 1-6  4-14 
achtergrond 4-8 6-10 

  

 
6.2 Wat is veel of weinig? 

 
Om te bepalen wat veel of weinig geurhinder is, biedt de Handreiking als 
achtergrondinformatie het volgende: 
 
a) Het geurbeleid voor industriële inrichtingen is uiteengezet in een brief van de Minister 

van VROM van 30 juni 1995, die is opgenomen in de Nederlandse EmissieRichtlijn 
lucht (NeR). Met deze brief als basis, wordt als richtwaarde voor geurhinder 
doorgaans 12 % gehinderden toegepast, als bovenwaarde 20 % gehinderden en 3% 

echter niet zonder meer te vergelijken met de industrie, omdat veehouderijen sinds 
jaar en dag verspreid in het landelijk gebied liggen, bij industriële inrichtingen is dat in 
veel mindere mate het geval. 
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b) Het RIVM hanteert voor haar milieurapportages en -toekomstverkenningen voor het 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bron: GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002) 

 
c) Behalve het percentage geurgehinderden, is ook het absolute aantal 

geurgehinderden van belang. Bescherming van de bebouwde kom heeft meer effect 
op het absolute aantal gehinderden dan bescherming van het buitengebied. 

Bijvoorbeeld: 25% hinder in een gebied met 10 inwoners betekent dat 2 à 3 mensen 
hinder ondervinden, terwijl 25% hinder in een gebied met 1.000 inwoners betekent 
dat 250 mensen hinder ondervinden. 
 

d) De wettelijke waarden (artikel 3) en maxima (artikel 6) voor de geurbelasting en de 
bijbehorende geurhinderpercentages bedragen: 

 
Concentratie-
gebied 

Binnen bebouw de kom Buiten bebouw de kom 
w ettelijk, art.3 w ettelijk, art.3 w ettelijk, art.3 w ettelijk, art.3 

Geurgeurbelasting [ouE/m3] 3 14 14 35 
Hinder [%]  8  25  25  41*

 *) Berekend door extrapolatie en daardoor minder betrouw baar dan de overige percentages.

 
Deze hindercijfers zijn afgeleid van de relatie tussen de geurbelasting als gevolg van 

één bedrijf (voorgrondbelasting) en de daarvan te verwachten geurhinder. Bij een 
hoge dichtheid aan veehouderijen in een gebied, kan de achtergrondbelasting tot een 
hoge aangegeven dat de hinder 
hoger kan zijn dan de genoemde waarden. 

e) Behalve de stallen van veehouderijen, zullen er ook andere geurbronnen in de 
omgeving zijn (overige agrarische geurbronnen, verkeer, industrie, huishoudens). De 

werkelijke geurhinder in een gebied zal daarom vaak hoger zijn dan de hinder als 
gevolg van alleen de stallen.

 
In tabel 6.2 zijn de percentages van de geurhinder getoetst aan bovengenoemde 
milieukwaliteitscriteria. 
 
Tabel 6.2 beoordeling geurbelasting [ouE/m3] <> geurhinder [%] 

beoordeling geurhinder in % VROM RIVM Wvg 

voorgrond 4-14 < bovenw aarde redelijk goed < norm
achtergrond 6-10 < richtw aarde goed < norm

  
  

Milieukwaliteit Geurgehinderden [%] 

zeer goed < 5 
goed 5  10 
redelijk goed 10  15 
matig 15  20 
tamelijk slecht 20  25 
slecht 25  30 
zeer slecht 30  35 
extreem slecht 35  40 
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7 Conclusie 

De uitbreidingslocatie ligt binnen de contour  van 3 ouE/m3  van de veehouderij aan de 
Siemertsteeg 5 en voldoet  daarmee niet aan de norm. Echter, de gemeente  kan bij 

verordening stellen dat voor de uitbreidingslocatie een norm geldt van 6 ouE/m3; deze 
contour loopt net over de uitbreidingslocatie heen, indien voor de veehouderij aan de 
Siemertsteeg 5 van de randen van het bouwblok wordt uitgegaan. De contour van 
6 ouE/m3 is kleiner dan die van 3 ouE/m3 . De feitelijke geurbelasting blijft ongewijzigd. 
De veehouderij wordt dan niet in haar belangen  geschaad. Ook niet wanneer besloten 
wordt om, zonder verordening, buiten de contour van 3 ouE/m3 de geurgevoelige objecten 
te realiseren. 
 
Met een voorgrondbelasting van maximaal  6 ouE/m3 en een hinderpercentage van 
maximaal 14 % is sprake van een acceptabel  geurhinderniveau, gelet op de genoemde 

toetsingkaders bij de achtergrondinformatie: 
 

 er wordt voldaan aan de bovengrens van 20 % gehinderden; 

 volgens de milieukwaliteitscriteria van RIVM is sprake van een redelijk goed 
leefklimaat en 

 er wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke waarden (artikel 3) en maxima 
(artikel 6) voor de geurbelasting en de bijbehorende geurhinderpercentages. 

 
Behalve het percentage geurgehinderden, is ook het absolute aantal geurgehinderden 
van belang. Bescherming  van de bebouwde kom heeft  meer effect op het absolute  
aantal gehinderden  dan bescherming van het buitengebied. Bijvoorbeeld: 14%  hinder in 
een gebied met 10 inwoners betekent dat 1 à 2 mensen hinder ondervinden, terwijl 14%  
hinder in een gebied met 1.000 inwoners betekent dat 140 mensen hinder ondervinden. 

Van belang daarom is te onderzoeken wat straks het daadwerkelijk aantal 
geurgehinderden in het uitbreidingsgebied zal zijn. 
 
Overigens  wordt opgemerkt dat een hinderpercentage van 14 % slechts van toepassing  
op een klein gedeelte van de uitbreidingslocatie. De geurbelasting is op de grens van de 
uitbreidingslocatie ten hoogte  6 ouE/m3 en is de locatie  inwaarts lager naarmate de 
afstand  tot  de veehouderijen  groter  wordt. Het grootste gedeelte van de 
uitbreidinglocatie ligt onder de norm van 3 ouE/m3,  zodat het percentage  
geurgehinderden in dit gedeelte ook veel lager zal zijn.  Bovendien kan zoals vermeld er 
ook voor worden gekozen om buiten de contour van 3 ouE/m3 de geurgevoelige objecten 
te realiseren. 
 
Leek, 11 december 2015 

Avenue Adviseurs
 
 
 
 
 
De heer ing. R. Laan 
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Bijlage II
Boorstaten



bodemprofielen schaal 1 :50

onderzoek Het  Spikkert  ( fase 3 )  - W eerse lo

project code 2 00 50 5 1 6

getekend conform NEN 51 0 4

1 weiland, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt e r
datum 0 4 -0 9 -20 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-50

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest

-100

-175

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest

-175

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest

-200

-250

zand, uiterst  f ijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-250

-350

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs

1

250

350

1 A weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-50

33x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-50

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

-110

-180

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

-180

-220

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

1

2

3

4

2 weiland, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt e r
datum 0 4 -0 9 -20 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-70

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest

-100

-175

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest

-175

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest

-200

-250

zand, uiterst  silt ig, zwak hum eus, 
donker bruin

-250

-360

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs

1

260

360

2 A weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-30

33x32cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

-90

-170

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

-170

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

1

2

3

4
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onderzoek Het  Spikkert  ( fase 3 )  - W eerse lo

project code 2 00 50 5 1 6

getekend conform NEN 51 0 4

3 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-30

30x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-50

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, zwak roest , edelm an

-100

-160

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, sporen roest , edelm an

1

2

3

4

4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-30

30x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-80

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-80

-110

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, zwak roest , edelm an

-110

-160

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, edelman

1

2

3

4

5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-30

30x34cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-110

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, rood, sterk roest , 
edelm an

-110

-160

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, m at ig roest , edelm an

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, edelman

1

2

3

4

6 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-30

33x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-90

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-90

-170

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

-170

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, wit , sporen roest , edelman

1

2

3

4

7 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

0

-30

33x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-150

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

-150

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, sporen roest , 
edelm an

1

2

3

8 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

32x33cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

9 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

31x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1
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project code 2 00 50 5 1 6

getekend conform NEN 51 0 4

1 0 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

32x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

1 1 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

33x31cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

1 2 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

0

-30

36x31cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-90

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-90

-100

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

1

1 3 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

31x31cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

1

1 4 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-40

30x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-40

-50

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

1

1 5 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

32x33cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-80

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-80

-90

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

1

1 6 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

34x33cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-70

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-80

leem , sterk zandig, neutraal beige, 
rood, sterk roest , edelman

1

1 7 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

33x30cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, zwak roest , edelm an

1

1 8 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

33x33cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-70

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, zwak roest , edelm an

1

1 9 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

33x33cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, zwak roest , edelm an

1



bodemprofielen schaal 1 :50

onderzoek Het  Spikkert  ( fase 3 )  - W eerse lo

project code 2 00 50 5 1 6

getekend conform NEN 51 0 4

2 0 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

34x32cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-60

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, zwak roest , edelm an

1

2 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

33x33cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-70

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, rood, sterk roest , 
edelm an

1

2 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

33x31cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-70

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, rood, sterk roest , 
edelm an

1

2 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

0

-30

30x31cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-90

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-90

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, rood, sterk roest , 
edelm an

1

2 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -20 2 0

boorm eester Riem er Ve lt m aat

0

50

0

-30

32x32cm , zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
m at ig hum eus, donker bruin, schep, 
geen asbest  geen gf

-30

-50

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, rood, sterk roest , 
edelm an

1



numm er

f ilt ert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem monster, geroerd

bodem monster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm-maaiveld

rechts= cm+ NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, humeus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

mat ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  f ijn (63-105 um)
zf =  zeer fijn (105-150 um)
mf =  mat ig fijn (150-210 um)
mg =  mat ig grof (210-300 um)
zg =  zeer grof (300-420 um)
ug =  uiterst  grof (420-2000 um)

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 mm)
mg =  mat ig grof (5.6-16 mm)
zg =  zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodemvocht
ow =  olie op water



Bijlage III
Resultaten chemische analyses







    

 


















 





 





    



     

     
    

     



     

     
     

     

     
     

     

     
     



    

    

    
    

    

    
     



     

     
     
     











 
























 







 



























    

 


















 





 



     
     

     

     



    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    











 
























 







 



























    

 


















 





 



    


    


    

    


    


    
    



     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

     











 
























 








 




























     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





























     

     

     
































































 










































































































 

 


















 











  

  
  
  

  
  
  

  
  



  

  

  
  

  

  
 

  

  



  
  

  

  
  

  

  
  

  

  





 





















 







 























 

 


















 









  
 

  

  
  

  

  
  

  

  



 
 

 

 
 

 

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 





















 







 























 

 


















 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 
 







 





















 







 























 

 


















 









 


 
 





 





















 








 
























     

     

     

     

     

     

     




































































 

























































































Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11572001
Certificate no.: 2020140307
Sample description.: Peilbuis 1
 V
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1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0

5000

10000

0

5000

10000

Minutes

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

0

500

1000

0

500

1000



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11572001
Certificate no.: 2020140307
Sample description.: Peilbuis 1
 V
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer P. Berger
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020140307-20050516
Ons kenmerk : Project 1086225
Validatieref. : 1086225_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FSLN-ZLUN-HVZJ-GBTS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 16 september 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
PFBA µg/l < 0,02 < 0,02
PFPeA µg/l < 0,02 < 0,02
PFHxA µg/l < 0,02 < 0,02
PFHpA µg/l < 0,02 < 0,02
PFOA lineair µg/l < 0,02 < 0,02
PFOA vertakt µg/l < 0,02 < 0,02
PFNA µg/l < 0,02 < 0,02
PFDA µg/l < 0,02 < 0,02
PFUnDA µg/l < 0,02 < 0,02
PFDoDA µg/l < 0,02 < 0,02
PFTrDA µg/l < 0,02 < 0,02
PFTeDA µg/l < 0,02 < 0,02
PFHxDA µg/l < 0,02 < 0,02
PFODA µg/l < 0,02 < 0,02

Perfluorsulfonzuren:
PFBS µg/l < 0,02 < 0,02
PFPeS µg/l < 0,02 < 0,02
PFHxS µg/l < 0,02 < 0,02
PFHpS µg/l < 0,02 < 0,02
PFOS lineair µg/l < 0,02 < 0,02
PFOS vertakt µg/l < 0,02 < 0,02
PFDS µg/l < 0,02 < 0,02

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 FTS µg/l < 0,05 < 0,05
6:2 FTS µg/l < 0,05 < 0,05
8:2 FTS µg/l < 0,1 < 0,1
10:2 FTS µg/l < 0,05 < 0,05
PFOSA µg/l < 0,02 < 0,02

Perfluorverbindingen - overig:
HPFHpA µg/l < 0,5 < 0,5
4H-PFUnDA µg/l < 0,05 < 0,05
8:2 FTUCA µg/l < 0,05 < 0,05
8:2 DiPAP µg/l < 0,1 < 0,1
9Cl-PF3ONS (F53-B) µg/l < 0,02 < 0,02
ADONA µg/l < 0,02 < 0,02
EtFOSA µg/l < 0,05 < 0,05
EtFOSAA µg/l < 0,02 < 0,02
MeFBSA µg/l < 0,02 < 0,02
MeFOSAA µg/l < 0,1 < 0,1
P37DMOA µg/l < 0,5 < 0,5
PFBSA µg/l < 0,02 < 0,02
MeFOSA µg/l < 0,05 < 0,05
MeFBSAA µg/l < 0,02 < 0,02

som PFOA µg/l 0,03 0,03
som PFOS µg/l 0,03 0,03

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1086225
Uw Project omschrijving : 2020140307-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6448176 = Peilbuis 1
6448177 = Peilbuis 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/09/2020 11/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 14/09/2020 14/09/2020
Startdatum : 14/09/2020 14/09/2020
Monstercode : 6448176 6448177
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FSLN-ZLUN-HVZJ-GBTS Ref.: 1086225_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1086225
Uw Project omschrijving : 2020140307-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FSLN-ZLUN-HVZJ-GBTS Ref.: 1086225_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6448176 Peilbuis 1 1 2.5-3.5 0281401ZZ

6448177 Peilbuis 2 1 2.6-3.6 0281442ZZ

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1086225
Uw Project omschrijving : 2020140307-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FSLN-ZLUN-HVZJ-GBTS Ref.: 1086225_certificaat_v1



Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component Volledige naam PFAS component

10:2 FTS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4H-PFUnDA 4H-PFUnDA (2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur)
6:2 FTS 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 FTUCA 8:2 FTUCA (8:2 Fluortelomeer onverzadigd carbonzuur)
9Cl-PF3ONS (F53-B) 9Cl-PF3ONS (F53-B) (9-chloorhexadecafluor-3-oxanonaan-1-sulfonzuur)
ADONA ADONA (ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat)
EtFOSA EtFOSA (N-ethyl perfluoroctaansulfonamide)
EtFOSAA EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
HPFHpA HPFHpA (7H-perfluorheptaanzuur)
MeFBSA MeFBSA (N-methylperfluorbutaansulfonylamide)
MeFBSAA MeFBSAA (perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)acetaat)
MeFOSA MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
P37DMOA P37DMOA (perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur)
PFBA PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFBSA PFBSA (perfluorbutaansulfonamide)
PFDA PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1086225
Uw Project omschrijving : 2020140307-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FSLN-ZLUN-HVZJ-GBTS Ref.: 1086225_certificaat_v1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11572002
Certificate no.: 2020140307
Sample description.: Peilbuis 2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11572002
Certificate no.: 2020140307
Sample description.: Peilbuis 2
 V
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Monstercode : 6443275
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 10-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12910 g
Droge massa aangeleverde monster : 11826 g
Percentage droogrest : 91,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11307,5 97,4 19,3 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 141,3 1,2 14,2 10,05 0 0,0
1-2 mm 110,9 1,0 34,2 30,84 0 0,0
2-4 mm 29,3 0,3 29,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 16,6 0,1 16,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 9,2 0,1 9,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 11614,9 100,0 122,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,7 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1



Monstercode : 6443276
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 10-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13000 g
Droge massa aangeleverde monster : 11622 g
Percentage droogrest : 89,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10985,7 96,4 19,3 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 196,4 1,7 29,1 14,82 0 0,0
1-2 mm 167,6 1,5 57,3 34,19 0 0,0
2-4 mm 27,2 0,2 27,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 16,6 0,1 16,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 5,0 0,0 5,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11398,5 100,0 154,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1



Monstercode : 6443277
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 10-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13070 g
Droge massa aangeleverde monster : 11319 g
Percentage droogrest : 86,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11111,6 99,5 19,3 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 9,2 0,1 1,9 20,65 0 0,0
1-2 mm 7,5 0,1 3,2 42,67 0 0,0
2-4 mm 14,1 0,1 14,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 4,3 0,0 4,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 16,0 0,1 16,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11162,7 100,0 58,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1



Monstercode : 6443278
Uw referentie : MM FF - 04
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 10-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12740 g
Droge massa aangeleverde monster : 11351 g
Percentage droogrest : 89,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11106,5 99,7 19,4 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 3,8 0,0 0,2 5,26 0 0,0
1-2 mm 4,9 0,0 1,8 36,73 0 0,0
2-4 mm 8,8 0,1 8,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 7,9 0,1 7,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 5,6 0,1 5,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11137,5 100,0 43,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,9 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6443275 MM FF - 01 MMFF01 0-.3 1617200MG

6443276 MM FF - 02 MMFF02 0-.3 1617199MG

6443277 MM FF - 03 MMFF03 0-.3 1617198MG

6443278 MM FF - 04 MMFF04 0-.3 1617155MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084143
Uw Project omschrijving : 2020137551-20050516
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EACO-OYEA-DVFM-FHMD Ref.: 1084143_certificaat_v1









Bijlage 5  Akoestisch onderzoek
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7622 LD  Borne 
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074 7676007 / 06 10556500

e-mail
info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

internet
www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

bank
ING Bank

65.20.43.232

k.v.k.
64846148

Geachte heer Boswerger, 

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch vervolg onderzoek ten behoeve van de bepaling 

van de geluidbelasting voor woningen binnen het plan Het Spikkert , fase 3 te Weerselo.

Inleiding

Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg ter plaatse van de 

toekomstige woningen binnen het plan Spikkert fase 3. In bijlage 1, figuur 1 is de situatie, ligging 

van het plan en de wegen opgenomen.

Munsterhuis Geluidsadvies 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd (projectnummer 15.152, d.d. 24 februari 2016) naar de 

geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg in de 

toekomstige situatie ter plaatse van de gevels van de toekomstige woningen. 

Door Ad Fontem Ruimtelijk Advies zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld zal voor de 

herverkaveling van woningbouwontwikkeling Spikkert fase 3.

Naast de herverkaveling worden er 7 nieuwe woningen aan het plangebied toegevoegd. Conform 

de wens van de gemeente Dinkelland is een nieuw/geactualiseerd akoestisch onderzoek

uitgevoerd. 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 20012 (SRMII-2012).

Ad Fontem Ruimtelijk Advies 

De heer ing. T. Boswerger 

Stationsstraat 37

7622 LW  BORNE 

datum
13 oktober 2020

  
B03.20.108-RM

projectnummer
20.108

project
Plan Het Spikkert fase 3 te Weerselo

Onderwerp
Aanbieding Akoestisch vervolg onderzoek wegverkeer
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Wegverkeergegevens

De verkeersgegevens van de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg zijn aangeleverd door de 

gemeente Dinkelland. Aangegeven is dat de intensiteiten uit het onderzoek van d.d. 24 februari 

2016 aangehouden kunnen worden waarbij een autonome groei van 1% is aangehouden.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De 

verkeersverdelingen en intensiteiten zijn in tabel 1 en 2 opgenomen. In tabel 3 zijn de overige 

situatie- en verkeersgegevens gegeven.

Tabel 1: Verkeersverdelingen 

Wegen

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen

Dag,- avond-

en nachtuur

Lichte

voertuigen

Middelzw. 

voertuigen

Zware 

voertuigen

d a n d a n d a n d a n

Legtenberger-

straat
6,52 3,92 0,76 95 - 95,45 97,1 3,82 - 3,41 - 2,09 1,14 1,14 - 0,81

Eertmansweg 6.53 3.9 0.75 91,9 92,6 95,1 5,44 5,0 3,24 2,69 2,37 1,7

Tabel 2: Verkeersintensiteiten

Etmaalintensiteit [mvt/dag]

Jaar 2030

Legtenbergerstraat Z

Legtenbergerstraat N

4.257

3.363

Eertmansweg 998

Tabel 3: Situatie- en verkeersgegevens

Legtenbergerstraat Eertmansweg

Snelheid 50 toekomst [ km/uur] 30 toekomst [km/uur]

Wegdekhoogte 0 0

Wegdektype Referentiewegdek, DAB toekomst klinkers

Beoordelingshoogte 1,5 4,5 meter 1,5 4,5 meter
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Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 

km/uur en 2 dB voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur. In het onderhavig 

onderzoek draagt de aftrek voor de wegen 5 dB.

Resultaten

Ter plaatse van de voorgevels van de woning zijn beoordelingspunten ingevoerd op verschillende 

beoordelingshoogten. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 en 4,5. De wegen zijn ingevoerd als 

harde bodem. Er is voor het gehele model gerekend met een bodemfactor van 0,5 (akoestisch half 

hard, half zacht). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2.

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh

De rekenresultaten, inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen in bijlage 3.1 tot en 

met 3.4. In de onderstaande tabel 4 en 5 zijn enkele berekeningsresultaten, incl. 5 dB aftrek ex 

artikel 110g Wgh, samengevat.

Tabel 4: Geluidbelasting inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh.

Beoordelingspunt  Geluidbelasting Lden [dB] Legtenbergerstraat

Hoogte 1,5 m 5 m

17 woning 13 en 14 28 29

33 woning 24 29 30

34 woning 25 28 29

36 woning 26 en 27 28 29

Uit tabel 4 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de 

Legtenbergerstraat ter plaatse van de woningen niet wordt overschreden. Er dient geen hogere 

grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de 

Legtenbergerstraat. 

Omdat de Eertmansweg een 30 km/uur weg betreft, kan deze voor de beoordeling volgens de wet 

Geluidhinder buiten beschouwing gelaten worden. Bij de gecumuleerde berekeningen is deze weg 

wel opgenomen in het kader van de goede ruimtelijke ordening.



projectnummer
20.108

Pagina
4 van 5

Resultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeerslawaai exc. 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh(Bouwbesluit)

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient

gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel

110g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om

het maximale binnenniveau niet te overschrijden.

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het

Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een

minimale gevelwering heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf

53 dB geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. In tabel 5 wordt de maatgevende

cumulatieve geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.5 worden de uitgebreide

rekenresultaten gegeven.

Tabel 5: Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek ex artikel 110g Wgh.

Beoordelingspunten

Cumulatieve Geluidbelasting, alle wegen 

Lden [dB]

Hoogte 1,5 m Hoogte 5 m

10 woning 5 en 6 43 45

12 woning 7 en 8 43 45

14 woning 9 en 10 44 44

16 woning 11 en 12 44 46

Uit tabel 5 blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van 

de gevels van de woningen maximaal 46 dB bedraagt. Derhalve dienen er geen geluidwerende 

voorzieningen bepaald te worden om aan het maximale binnenniveau van 33 dB te kunnen 

voldoen.

Conclusie

Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg ter plaatse van de 

toekomstige woningen binnen het plan Spikkert fase 3. 

Het onderhavig onderzoek is een vervolg op een eerder voor fase 2 uitgevoerd onderzoek d.d. 24 

februari 2016). 

Door Ad Fontem Ruimtelijk Advies zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld zal voor de 

herverkaveling van woningbouwontwikkeling Spikkert fase 3.
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Conform de wens van de gemeente Dinkelland is een nieuw/geactualiseerd akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 20012 (SRMII-2012).

Uit het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getroffen.

- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op de 

Legtenbergerstraat ter plaatse van de toekomstige woningen niet wordt overschreden. 

- Er dient geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai 

afkomstig van de Legtenbergerstraat. 

- Het blijkt dat de maximale cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer 

ter plaatse van de gevels van de toekomstige woningen maximaal 46 dB bedraagt. 

Derhalve dienen er geen geluidwerende voorzieningen bepaald te worden, via een 

gevelweringonderzoek, om aan het maximale binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies 

Bijlagen: 1 tot en met 3
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20.108Het Spikkert, fase 3 te Weerselo
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: toekomstige situatie model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Gevel
01 Erve Spikkert fase 3, woning 1     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
02 Erve Spikkert fase 3, woning 1     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
03 Erve Spikkert fase 3, woning 2     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
04 Erve Spikkert fase 3, woning 2     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
05 Erve Spikkert fase 3, woning 3     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja

06 Erve Spikkert fase 3, woning 3     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
07 Erve Spikkert fase 3, woning 4     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
08 Erve Spikkert fase 3, woning 4     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
09 Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
10 Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja

11 Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
12 Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
13 Erve Spikkert fase 3, woning 9-10     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
14 Erve Spikkert fase 3, woning 9-10     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
15 Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja

16 Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
17 Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
18 Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
19 Erve Spikkert fase 3, woning 15 en 16     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja
20 Erve Spikkert fase 3, woning 15 en 16     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja

21 Erve Spikkert fase 3, woning 17 - 19     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja
22 Erve Spikkert fase 3, woning 17 - 19     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja
23 Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
24 Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
25 Erve Spikkert fase 3, woning 22     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja

26 Erve Spikkert fase 3, woning 22     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
27 Erve Spikkert fase 3, woning 22     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
28 Erve Spikkert fase 3, woning 23     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja
29 Erve Spikkert fase 3, woning 23     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja
30 Erve Spikkert fase 3, woning 23     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja

31 Erve Spikkert fase 3, woning 24     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
32 Erve Spikkert fase 3, woning 24     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
33 Erve Spikkert fase 3, woning 24     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
34 Erve Spikkert fase 3, woning 25     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
35 Erve Spikkert fase 3, woning 25     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja

36 Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
37 Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
38 Erve Spikkert fase 3, woning 28-30     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
39 Erve Spikkert fase 3, woning 28-30     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
40 Erve Spikkert fase 3, woning 31 en 32     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja

41 Erve Spikkert fase 3, woning 31 en 32     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- Ja
42 Erve Spikkert fase 3, woning 33     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
43 Erve Spikkert fase 3, woning 33     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
44 Erve Spikkert fase 3, woning 33     0,00 Relatief     1,50     5,00 -- -- -- Ja
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20.108Het Spikkert, fase 3 te Weerselo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: toekomstige situatie model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k
216 Nieuwbouw woningen 33, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
215 Nieuwbouw woningen 31 en 32, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
214 Nieuwbouw woningen 28, 29 en 30, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
213 Nieuwbouw woningen 26 en 27, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
212 Nieuwbouw woningen 25, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80

211 Nieuwbouw woningen 24, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
210 Nieuwbouw woningen 23, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
209 Nieuwbouw woningen 22, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
208 Nieuwbouw woningen 20-21, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
207 Nieuwbouw woningen 17-19, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80

206 Nieuwbouw woningen 15-16, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
205 Nieuwbouw woningen 13-14, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
204 Nieuwbouw woningen 11-12, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
203 Nieuwbouw woningen 9-10, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
202 Nieuwbouw woningen 7-8, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80

201 Nieuwbouw woningen 5-6, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
200 Nieuwbouw woningen 1-4, 3e fase    8,00     0,00 0 dB 0,80
125 Bestaande woning    8,00     0,00 0 dB 0,80
124 Bestaande woning Erve Roolsboer    8,00     0,00 0 dB 0,80
123 Bestaande woning Erve Roolsboer    8,00     0,00 0 dB 0,80

122 Bestaande woning    8,00     0,00 0 dB 0,80
121 Bestaande woning    8,00     0,00 0 dB 0,80
120 Bestaande woning    8,00     0,00 0 dB 0,80
119 Toekomstige woning 32-33    8,00     0,00 0 dB 0,80
118 Toekomstige woning 34    8,00     0,00 0 dB 0,80

117 Woning 35    8,00     0,00 0 dB 0,80
116 Toekomstige woning 36    8,00     0,00 0 dB 0,80
115 Toekomstige woning 37    8,00     0,00 0 dB 0,80
114 Toekomstige woning 38    8,00     0,00 0 dB 0,80
113 Toekomstige woning 39    8,00     0,00 0 dB 0,80

112 Toekomstige woning 40    8,00     0,00 0 dB 0,80
111 Toekomstige woning 41-42    8,00     0,00 0 dB 0,80
110 Toekomstige woning 43    8,00     0,00 0 dB 0,80
109 Toekomstige woning 23-27    8,00     0,00 0 dB 0,80
108 Toekomstige woning 28    8,00     0,00 0 dB 0,80

107 Toekomstige woning 17    8,00     0,00 0 dB 0,80
106 Toekomstige woning 16    8,00     0,00 0 dB 0,80
105 Toekomstige woning 15    8,00     0,00 0 dB 0,80
104 Toekomstige woning 11-14    8,00     0,00 0 dB 0,80
103 Toekomstige woning 10    8,00     0,00 0 dB 0,80

102 Toekomstige woning 9    8,00     0,00 0 dB 0,80
101 Toekomstige woning 7-8    8,00     0,00 0 dB 0,80
100 Toekomstige woning 6    8,00     0,00 0 dB 0,80
99 Bestaande woning Erve Roolsboer    8,00     0,00 0 dB 0,80
98 Bestaande woning Erve Roolsboer    8,00     0,00 0 dB 0,80

97 Bestaande woning Erve Roolsboer    8,00     0,00 0 dB 0,80
96 Bestaande woning Erve Roolsboer    8,00     0,00 0 dB 0,80
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20.108Het Spikkert, fase 3 te Weerselo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, Legtenbergerstraat incl 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Legtenbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Erve Spikkert fase 3, woning 1 255383,19 486309,30 1,50 26,3 23,9 15,2 26,6
01_B Erve Spikkert fase 3, woning 1 255383,19 486309,30 5,00 28,1 25,7 17,0 28,4
02_A Erve Spikkert fase 3, woning 1 255392,18 486312,08 1,50 18,4 15,9 7,2 18,6
02_B Erve Spikkert fase 3, woning 1 255392,18 486312,08 5,00 21,2 18,7 10,0 21,4
03_A Erve Spikkert fase 3, woning 2 255385,02 486303,86 1,50 26,1 23,7 15,0 26,3

03_B Erve Spikkert fase 3, woning 2 255385,02 486303,86 5,00 28,2 25,7 17,0 28,4
04_A Erve Spikkert fase 3, woning 2 255394,00 486306,43 1,50 19,2 16,8 8,1 19,5
04_B Erve Spikkert fase 3, woning 2 255394,00 486306,43 5,00 21,7 19,3 10,6 22,0
05_A Erve Spikkert fase 3, woning 3 255386,99 486297,94 1,50 25,6 23,2 14,6 25,9
05_B Erve Spikkert fase 3, woning 3 255386,99 486297,94 5,00 27,9 25,4 16,7 28,1

06_A Erve Spikkert fase 3, woning 3 255395,96 486300,70 1,50 20,2 17,8 9,1 20,5
06_B Erve Spikkert fase 3, woning 3 255395,96 486300,70 5,00 21,8 19,4 10,7 22,1
07_A Erve Spikkert fase 3, woning 4 255388,94 486292,06 1,50 25,8 23,4 14,7 26,0
07_B Erve Spikkert fase 3, woning 4 255388,94 486292,06 5,00 27,8 25,4 16,7 28,1
08_A Erve Spikkert fase 3, woning 4 255397,95 486294,65 1,50 19,3 16,8 8,2 19,5

08_B Erve Spikkert fase 3, woning 4 255397,95 486294,65 5,00 21,5 19,1 10,4 21,8
09_A Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255425,26 486317,74 1,50 22,1 19,6 10,9 22,3
09_B Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255425,26 486317,74 5,00 24,4 21,9 13,2 24,6
10_A Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255426,22 486307,66 1,50 23,4 21,0 12,4 23,7
10_B Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255426,22 486307,66 5,00 25,7 23,3 14,7 26,0

11_A Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255444,25 486319,77 1,50 21,8 19,3 10,6 22,0
11_B Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255444,25 486319,77 5,00 24,0 21,5 12,8 24,2
12_A Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255445,10 486309,35 1,50 22,9 20,5 11,8 23,2
12_B Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255445,10 486309,35 5,00 24,5 22,1 13,4 24,8
13_A Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255463,74 486324,06 1,50 20,2 17,7 9,0 20,4

13_B Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255463,74 486324,06 5,00 22,6 20,1 11,3 22,8
14_A Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255464,70 486313,58 1,50 23,2 20,8 12,2 23,5
14_B Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255464,70 486313,58 5,00 24,6 22,2 13,5 24,8
15_A Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255483,28 486325,86 1,50 21,1 18,6 10,0 21,3
15_B Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255483,28 486325,86 5,00 23,0 20,5 11,8 23,2

16_A Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255484,10 486315,58 1,50 23,1 20,7 12,0 23,3
16_B Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255484,10 486315,58 5,00 24,1 21,7 13,0 24,4
17_A Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255377,68 486343,33 1,50 27,2 24,9 16,3 27,5
17_B Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255377,68 486343,33 5,00 28,5 26,1 17,4 28,7
18_A Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255382,03 486333,71 1,50 24,1 21,7 13,1 24,4

18_B Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255382,03 486333,71 5,00 25,9 23,4 14,7 26,1
19_A Erve Spikkert fase 3, woning 15 en 16 255400,23 486348,84 4,00 23,4 21,0 12,3 23,7
20_A Erve Spikkert fase 3, woning 15 en 16 255401,28 486338,68 4,00 24,5 22,1 13,4 24,8
21_A Erve Spikkert fase 3, woning 17 - 19 255422,41 486350,11 4,00 24,8 22,4 13,7 25,1
22_A Erve Spikkert fase 3, woning 17 - 19 255423,32 486340,96 4,00 24,7 22,3 13,6 24,9

23_A Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255455,16 486354,51 1,50 19,5 17,0 8,3 19,7
23_B Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255455,16 486354,51 5,00 22,1 19,7 10,9 22,3
24_A Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255456,23 486344,36 1,50 21,5 19,1 10,4 21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20.108Het Spikkert, fase 3 te Weerselo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, Legtenbergerstraat incl 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Legtenbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
24_B Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255456,23 486344,36 5,00 23,5 21,0 12,4 23,7
25_A Erve Spikkert fase 3, woning 22 255480,77 486354,37 1,50 19,2 16,8 8,1 19,5
25_B Erve Spikkert fase 3, woning 22 255480,77 486354,37 5,00 21,6 19,1 10,5 21,8
26_A Erve Spikkert fase 3, woning 22 255487,20 486351,39 1,50 17,4 15,1 6,5 17,7
26_B Erve Spikkert fase 3, woning 22 255487,20 486351,39 5,00 17,3 15,0 6,3 17,6

27_A Erve Spikkert fase 3, woning 22 255481,50 486347,19 1,50 20,8 18,3 9,6 21,0
27_B Erve Spikkert fase 3, woning 22 255481,50 486347,19 5,00 23,3 20,9 12,2 23,6
28_A Erve Spikkert fase 3, woning 23 255479,11 486370,55 4,00 20,5 18,0 9,3 20,7
29_A Erve Spikkert fase 3, woning 23 255485,55 486367,59 4,00 9,2 6,7 -2,1 9,4
30_A Erve Spikkert fase 3, woning 23 255479,84 486363,37 4,00 21,4 18,9 10,2 21,6

31_A Erve Spikkert fase 3, woning 24 255366,23 486374,10 1,50 28,0 25,7 17,1 28,3
31_B Erve Spikkert fase 3, woning 24 255366,23 486374,10 5,00 28,9 26,6 18,0 29,2
32_A Erve Spikkert fase 3, woning 24 255370,08 486362,54 1,50 23,7 21,2 12,5 23,9
32_B Erve Spikkert fase 3, woning 24 255370,08 486362,54 5,00 26,1 23,7 15,0 26,4
33_A Erve Spikkert fase 3, woning 24 255364,74 486367,19 1,50 28,3 25,9 17,3 28,6

33_B Erve Spikkert fase 3, woning 24 255364,74 486367,19 5,00 29,7 27,4 18,7 30,0
34_A Erve Spikkert fase 3, woning 25 255381,71 486377,83 1,50 27,5 25,3 16,7 27,9
34_B Erve Spikkert fase 3, woning 25 255381,71 486377,83 5,00 28,4 26,1 17,5 28,8
35_A Erve Spikkert fase 3, woning 25 255382,94 486365,72 1,50 25,9 23,5 14,9 26,2
35_B Erve Spikkert fase 3, woning 25 255382,94 486365,72 5,00 27,6 25,2 16,5 27,8

36_A Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255397,64 486379,51 1,50 27,4 25,1 16,5 27,8
36_B Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255397,64 486379,51 5,00 28,3 25,9 17,3 28,6
37_A Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255398,66 486369,33 1,50 22,9 20,5 11,8 23,2
37_B Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255398,66 486369,33 5,00 25,0 22,5 13,8 25,2
38_A Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255419,14 486381,70 1,50 26,9 24,6 16,0 27,2

38_B Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255419,14 486381,70 5,00 27,7 25,4 16,8 28,0
39_A Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255420,10 486372,57 1,50 22,7 20,2 11,6 22,9
39_B Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255420,10 486372,57 5,00 24,8 22,3 13,6 25,0
40_A Erve Spikkert fase 3, woning 31 en 32 255452,04 486385,10 4,00 26,9 24,6 15,9 27,2
41_A Erve Spikkert fase 3, woning 31 en 32 255453,08 486374,96 4,00 23,2 20,7 12,0 23,4

42_A Erve Spikkert fase 3, woning 33 255477,44 486386,70 1,50 26,0 23,7 15,1 26,3
42_B Erve Spikkert fase 3, woning 33 255477,44 486386,70 5,00 26,8 24,4 15,8 27,1
43_A Erve Spikkert fase 3, woning 33 255483,88 486383,76 1,50 8,4 6,0 -2,6 8,7
43_B Erve Spikkert fase 3, woning 33 255483,88 486383,76 5,00 9,7 7,3 -1,4 10,0
44_A Erve Spikkert fase 3, woning 33 255478,18 486379,56 1,50 19,3 16,8 8,0 19,5

44_B Erve Spikkert fase 3, woning 33 255478,18 486379,56 5,00 21,8 19,3 10,6 22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20.108Het Spikkert, fase 3 te Weerselo
Bijlage 3.2Rekenresultaten, cumulatief excl 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Erve Spikkert fase 3, woning 1 255383,19 486309,30 1,50 37,5 35,3 27,0 38,0
01_B Erve Spikkert fase 3, woning 1 255383,19 486309,30 5,00 39,4 37,1 28,8 39,8
02_A Erve Spikkert fase 3, woning 1 255392,18 486312,08 1,50 37,6 35,4 27,2 38,1
02_B Erve Spikkert fase 3, woning 1 255392,18 486312,08 5,00 39,5 37,3 29,0 39,9
03_A Erve Spikkert fase 3, woning 2 255385,02 486303,86 1,50 38,2 36,0 27,7 38,7

03_B Erve Spikkert fase 3, woning 2 255385,02 486303,86 5,00 40,1 37,9 29,6 40,6
04_A Erve Spikkert fase 3, woning 2 255394,00 486306,43 1,50 38,7 36,5 28,3 39,2
04_B Erve Spikkert fase 3, woning 2 255394,00 486306,43 5,00 40,5 38,3 30,0 41,0
05_A Erve Spikkert fase 3, woning 3 255386,99 486297,94 1,50 38,9 36,7 28,4 39,4
05_B Erve Spikkert fase 3, woning 3 255386,99 486297,94 5,00 40,9 38,7 30,4 41,4

06_A Erve Spikkert fase 3, woning 3 255395,96 486300,70 1,50 39,3 37,1 28,8 39,8
06_B Erve Spikkert fase 3, woning 3 255395,96 486300,70 5,00 41,1 38,9 30,7 41,6
07_A Erve Spikkert fase 3, woning 4 255388,94 486292,06 1,50 39,6 37,4 29,2 40,1
07_B Erve Spikkert fase 3, woning 4 255388,94 486292,06 5,00 41,7 39,5 31,2 42,1
08_A Erve Spikkert fase 3, woning 4 255397,95 486294,65 1,50 40,2 38,0 29,8 40,7

08_B Erve Spikkert fase 3, woning 4 255397,95 486294,65 5,00 42,1 39,9 31,7 42,6
09_A Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255425,26 486317,74 1,50 31,7 29,4 21,0 32,1
09_B Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255425,26 486317,74 5,00 33,3 31,0 22,6 33,7
10_A Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255426,22 486307,66 1,50 42,2 40,0 31,8 42,7
10_B Erve Spikkert fase 3, woning 5 en 6 255426,22 486307,66 5,00 44,2 42,0 33,7 44,7

11_A Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255444,25 486319,77 1,50 30,6 28,3 19,9 31,0
11_B Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255444,25 486319,77 5,00 32,1 29,8 21,3 32,5
12_A Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255445,10 486309,35 1,50 42,6 40,4 32,2 43,1
12_B Erve Spikkert fase 3, woning 7 en 8 255445,10 486309,35 5,00 44,6 42,4 34,2 45,1
13_A Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255463,74 486324,06 1,50 32,7 30,5 22,2 33,2

13_B Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255463,74 486324,06 5,00 34,1 31,8 23,5 34,5
14_A Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255464,70 486313,58 1,50 43,0 40,8 32,6 43,5
14_B Erve Spikkert fase 3, woning 9-10 255464,70 486313,58 5,00 45,0 42,8 34,5 45,5
15_A Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255483,28 486325,86 1,50 32,6 30,4 22,1 33,1
15_B Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255483,28 486325,86 5,00 34,0 31,7 23,3 34,4

16_A Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255484,10 486315,58 1,50 43,7 41,5 33,2 44,2
16_B Erve Spikkert fase 3, woning 11 en 12 255484,10 486315,58 5,00 45,6 43,4 35,2 46,1
17_A Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255377,68 486343,33 1,50 33,0 30,7 22,1 33,3
17_B Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255377,68 486343,33 5,00 34,2 31,8 23,3 34,5
18_A Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255382,03 486333,71 1,50 37,2 35,0 26,7 37,7

18_B Erve Spikkert fase 3, woning 13 en 14 255382,03 486333,71 5,00 38,5 36,3 28,0 39,0
19_A Erve Spikkert fase 3, woning 15 en 16 255400,23 486348,84 4,00 29,9 27,6 19,0 30,2
20_A Erve Spikkert fase 3, woning 15 en 16 255401,28 486338,68 4,00 38,2 35,9 27,6 38,6
21_A Erve Spikkert fase 3, woning 17 - 19 255422,41 486350,11 4,00 31,5 29,1 20,6 31,8
22_A Erve Spikkert fase 3, woning 17 - 19 255423,32 486340,96 4,00 37,9 35,6 27,3 38,3

23_A Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255455,16 486354,51 1,50 30,3 28,0 19,7 30,7
23_B Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255455,16 486354,51 5,00 31,6 29,3 20,9 32,0
24_A Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255456,23 486344,36 1,50 37,2 35,0 26,8 37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20.108Het Spikkert, fase 3 te Weerselo
Bijlage 3.2Rekenresultaten, cumulatief excl 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
24_B Erve Spikkert fase 3, woning 20 en 21 255456,23 486344,36 5,00 38,6 36,4 28,1 39,1
25_A Erve Spikkert fase 3, woning 22 255480,77 486354,37 1,50 29,4 27,1 18,8 29,8
25_B Erve Spikkert fase 3, woning 22 255480,77 486354,37 5,00 31,4 29,1 20,7 31,8
26_A Erve Spikkert fase 3, woning 22 255487,20 486351,39 1,50 38,4 36,2 28,0 38,9
26_B Erve Spikkert fase 3, woning 22 255487,20 486351,39 5,00 39,9 37,7 29,5 40,4

27_A Erve Spikkert fase 3, woning 22 255481,50 486347,19 1,50 38,6 36,4 28,1 39,1
27_B Erve Spikkert fase 3, woning 22 255481,50 486347,19 5,00 40,3 38,1 29,8 40,8
28_A Erve Spikkert fase 3, woning 23 255479,11 486370,55 4,00 29,8 27,5 19,1 30,2
29_A Erve Spikkert fase 3, woning 23 255485,55 486367,59 4,00 38,0 35,8 27,6 38,5
30_A Erve Spikkert fase 3, woning 23 255479,84 486363,37 4,00 37,0 34,8 26,5 37,5

31_A Erve Spikkert fase 3, woning 24 255366,23 486374,10 1,50 33,0 30,7 22,1 33,4
31_B Erve Spikkert fase 3, woning 24 255366,23 486374,10 5,00 34,0 31,7 23,0 34,3
32_A Erve Spikkert fase 3, woning 24 255370,08 486362,54 1,50 33,2 31,0 22,6 33,6
32_B Erve Spikkert fase 3, woning 24 255370,08 486362,54 5,00 34,9 32,6 24,2 35,3
33_A Erve Spikkert fase 3, woning 24 255364,74 486367,19 1,50 34,8 32,5 24,0 35,1

33_B Erve Spikkert fase 3, woning 24 255364,74 486367,19 5,00 36,2 33,8 25,3 36,5
34_A Erve Spikkert fase 3, woning 25 255381,71 486377,83 1,50 32,6 30,3 21,7 32,9
34_B Erve Spikkert fase 3, woning 25 255381,71 486377,83 5,00 33,5 31,2 22,5 33,8
35_A Erve Spikkert fase 3, woning 25 255382,94 486365,72 1,50 34,0 31,7 23,3 34,4
35_B Erve Spikkert fase 3, woning 25 255382,94 486365,72 5,00 35,5 33,2 24,8 35,9

36_A Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255397,64 486379,51 1,50 32,4 30,2 21,6 32,8
36_B Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255397,64 486379,51 5,00 33,4 31,0 22,4 33,7
37_A Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255398,66 486369,33 1,50 31,5 29,2 20,8 31,9
37_B Erve Spikkert fase 3, woning 26 en 27 255398,66 486369,33 5,00 33,2 30,9 22,4 33,6
38_A Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255419,14 486381,70 1,50 32,1 29,8 21,2 32,4

38_B Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255419,14 486381,70 5,00 33,0 30,6 22,0 33,3
39_A Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255420,10 486372,57 1,50 31,9 29,6 21,2 32,3
39_B Erve Spikkert fase 3, woning 28-30 255420,10 486372,57 5,00 33,6 31,3 22,8 33,9
40_A Erve Spikkert fase 3, woning 31 en 32 255452,04 486385,10 4,00 32,3 30,0 21,5 32,7
41_A Erve Spikkert fase 3, woning 31 en 32 255453,08 486374,96 4,00 32,6 30,3 21,9 33,0

42_A Erve Spikkert fase 3, woning 33 255477,44 486386,70 1,50 31,7 29,4 20,9 32,1
42_B Erve Spikkert fase 3, woning 33 255477,44 486386,70 5,00 32,5 30,2 21,6 32,8
43_A Erve Spikkert fase 3, woning 33 255483,88 486383,76 1,50 36,1 33,9 25,7 36,6
43_B Erve Spikkert fase 3, woning 33 255483,88 486383,76 5,00 37,3 35,1 26,9 37,8
44_A Erve Spikkert fase 3, woning 33 255478,18 486379,56 1,50 34,6 32,4 24,2 35,1

44_B Erve Spikkert fase 3, woning 33 255478,18 486379,56 5,00 36,0 33,8 25,5 36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2020 12:44:40Geomilieu V2020.0 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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1
1.1 Inleiding
De gemeente Dinkelland is 
ontwikkelen. Aan Roelofs is gevraagd om een waterstructuur op te stellen voor de locatie. In deze 
rapportage is op basis van de geohydrologische situatie en de wensen en uitgangspunten van de 
gemeente Dinkelland en het waterschap Vechtstromen de toekomstige waterstructuur voor de wijk 

ikkert op hoofdlijnen uitgewerkt.

1.2 Locatie
Het te ontwikkelen plangebied (fase 1 en 2) is gelegen ten noorden van de kern Weerselo en is 
circa 7,90 hectare groot. Het gebied wordt begrenst door de Eertmansweg aan de zuidzijde, de 
Legtenbergerstraat aan de westzijde, de landbouwpercelen ten zuiden van de Middensloot aan de
noordzijde en de landbouwgronden langs de Siemertsteeg aan de oostzijde. 
Het terrein is momenteel voor het overgrote deel in gebruik als weidegrond, verder zijn er diverse 
woningen en opstallen aanwezig binnen het plangebied of net daarbuiten. Deze blijven binnen de
huidige planvorming deels behouden. In figuur 1.1 is de locatie van t Spikkert (fase 1 en2) in de 
omgeving weergegeven.

Figuur 1.1 Locatie plangebied en huidig grondgebruik met woningen en opstallen (plangrens indicatief)
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1.3
Spikkert is een ruim opgezette woonwijk voor 93 wooneenheden (fase 1 en 2) met groene en 

dorpse kwaliteiten bestaande uit vrije kavels, twee-onder-één-kappers en rijtjeswoningen. In figuur 
1.2 is het stedenbouwkundig plan van de ontwikkeling 

De woningen binnen het plan worden in clusters gegroepeerd rondom een centrale weide. De 
woonclusters worden door één herkenbare hoofdweg aan elkaar verbonden. Het openbaar groen is 
hoofdzakelijk geconcentreerd in het middengebied, tussen de woonclusters en langs de 
Eertmansweg. De groenzones bieden ruimte voor waterberging. Informele paden bieden 
gelegenheid het gebied te doorkruisen. De diverse woningtypologiën wisselen elkaar af zodat een
gevarieerd en levendig straatbeeld ontstaat. De woningen gelegen aan de zijwegen hebben een 
woonerfachtig karakter. 

Figuur 1.2 t Spikkert (wijzigingvoorstel 17 november 2015)

Stedenbouwkundig plan met wijziging verkaveling 2015: 
voorgenomen bebouwing wordt groenzone / park
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2 Bodemopbouw en geohydrologie

In dit hoofdstuk is de (geo)hydrologische situatie in het plangebied geïnventariseerd. De gegevens 
uit dit hoofdstuk zijn gebruikt voor het opstellen van het geohydrologisch- en waterhuishoudkundig 
advies.

2.1 Maaiveldhoogte
Op 29 januari 2010 is het terrein ingemeten. Hieruit blijkt dat het plangebied een hoogte heeft 
variërend van circa +18,50 m NAP in het zuidoosten en midden van het plangebied, tot circa 
+16,90 m langs de Legterbergerstraat. In figuur 2.1 is een uitsnede van de hoogtekaart 
weergegeven.

Figuur 2.1 Uitsnede hoogtekaart (Bron: AHN-Nederland)

2.2 Afwatering
De ligging van de waterlopen is weergegeven in figuur 2.2 op de volgende pagina. Ten noorden 
van de ontwikkeling is de Middensloot gelegen. Dit betreft een KEUR-watergang die afstroomt in 
westelijke richting. Langs de KEUR-watergang dient een KEUR-zone te worden vrijgehouden van 
5,0 m breed. Ten noorden van het plangebied wordt de Middensloot op meerdere locaties gestuwd. 
Het bovenstroomse gedeelte van de waterloop (ten noordoosten van het plangebied) heeft een 
waterpeil van circa +16,11 m NAP1. Het benedenstroomse gedeelte van de waterloop (ten noorden 
en noordwesten van het plangebied) heeft een waterpeil van circa +14,78 m NAP1. In en rondom
het plangebied zijn enkele greppels aanwezig die zorgen voor een oppervlakkige
afwateringstructuur in noordelijke en westelijke richting. 

Op 100 tot 130 m ten zuiden van de Eertmansweg stroomt de Jochemsbeek. De Jochemsbeek is 
tevens een KEUR-watergang en mondt via de Weerselerbeek ten westen van het plangebied uit in 
de Middensloot. Verwacht wordt dat de Jochemsbeek qua afstand en hoogteligging niet interessant 
is om in het ontwerp van de waterstructuur van t Spikkert te betrekken. De Weerselerbeek biedt 
daarentegen een afvoermogelijkheid (noodafvoer) langs de 
Eertmansweg en de Voortmorsstraat.

                                               
1 Waarde waterpeil conform opgave van de (vaste) stuwpeilen door waterschap Vechtstromen.
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Figuur 2.2 Ligging waterlopen

2.3 Bodemopbouw en doorlatendheden
De omgeving
zand met leemlagen. De deklaag is 0 tot 5 meter dik. Het eerste watervoerende pakket kent matig 
tot grof zand, met plaatselijke leemlagen. Het eerste watervoerende pakket komt voor op een 
diepte van 5 tot 28 m minus maaiveld. Daaronder bevindt zicht een slecht doorlatende laag van 
klei en leem. 

Uit de bodemkaart van Nederland blijkt dat in het plangebied voornamelijk Enkeerdgronden en 
zandgronden met cultuurdek voorkomen. Deze gronden bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn 
zand. In het noorden langs de beek komen beekeerd- en veldpodzolgronden voor. Deze gronden 
hebben een meer kleiig karakter en bevatten lemig fijnzand. In de ondergrond is het binnen het 
hele plangebied mogelijk om gerijpte oude klei aan te treffen met een dikte van circa 20 cm, 
beginnend tussen 40 en 120 cm minus maaiveld.

Veldwerk: doorlatendheidsonderzoek 2010

Om meer inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw, grondwaterstanden en de doorlatendheid 
van de ondergrond is op 2, 3 en 9 maart een in-situ doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd door 
Verhoeve Milieu bv uit Hummelo. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de 
doorlatendheid van de bodem middels het bepalen van de k-waarde. 

De werkzaamheden hebben bestaan uit het plaatsen van 14 handboringen tot circa 2 m-mv. Voor 
de bepaling van de doorlatendheid zijn in de boorgaten in-situ doorlatendheidsmetingen uitgevoerd 
in de onverzadigde zone (boven de grondwaterspiegel) volgens de CCHP-methode (Compact 
Constant Head Parameter) en in de verzadigde zone (onder de grondwaterspiegel) volgens de 
Hooghoudt-methode.

Tijdens de uitvoering van de handboringen is een leemlaag aangetroffen die de verticale 
doorlatendheid kan beïnvloeden. De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig fijn, zwak tot 

Stuw +16.11Middensloot

Jochemsbeek

Weerselerbeek

greppelstructuur

Stuw +14.78
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matig siltig, zwak tot matig humeus zand. De ondergrond bestaat voornamelijk uit zeer tot matig 
fijn, zwak siltig zand. Daarnaast zijn sommige bodemlagen zwak leemhoudend. Verder zijn 
plaatselijk licht tot matige bijmengingen met roest en/of oer waargenomen. Tijdens het veldwerk 
zijn de uitkomende grondlagen beschreven conform NEN 5104. Tevens zijn de actuele 
grondwaterstanden waargenomen.

De resultaten van het onderzoek en de profielbeschrijving -situ 
doorlatendheidsonderzoek, Het Spikkert te Weerselo, d.d. 16 maart 2010, kenmerk 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de doorlatendheid in de 
onverzadigde zone (boven de grondwaterspiegel) varieert van 0,04 m/dag tot 0,27 m/dag. De 
doorlatendheid in de verzadigde zone (onder de grondwaterspiegel) varieert van 0,75 m/dag tot 
3,76 m/dag. Uit het in-situ doorlatendheidsonderzoek blijkt dat de onverzadigde zone slecht tot 
matig doorlatend is. De verzadigde zone is vrij goed tot goed doorlatend.

Veldwerk: doorlatendheidsonderzoek 2013

Aanvullend op de doorlatendheidsmeting van Verhoeve Milieu bv. uit 2010 zijn door Geofox op 5 
augustus 2013 aanvullende doorlatendheidsmetingen uitgevoerd die specifieker zijn afgestemd op 
de toekomstige locatie(s) van infiltrerende voorzieningen in het plan. Ten behoeve van het 
onderzoek zijn 13 boringen geplaatst. In de uitgevoerde boringen zijn doorlatendheidsmetingen 
uitgevoerd in de onverzadigde zone conform C2510 (Falling-headtest). De metingen zijn allen 
verricht boven de GHG (tot 70 cm beneden maaiveld). De resultaten van de meting zijn 
opgenomen in figuur 2.3.

Figuur 2.3 Locaties en resultaten doorlatendheidsmeting Geofox
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2.4 Grondwater
Om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden ter plaatse van het plangebied is gebruik gemaakt 
van de volgende bronnen:

TNO peilbuis gegevens;
Bodem- en grondwatertrappenkaart van Nederland;
Wateratlas Regge en Dinkel;
Veldwerk en meetgegevens grondwaterstanden zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Voor de toekomstige maaiveldhoogte en de gewenste ontwatering van het gebied is het met name 
van belang inzicht te krijgen in de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Inzicht in de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) kan van belang zijn voor het risico van zettingen als 
gevolg van mogelijke grondwaterstandsverlaging.

De regionale stromingsrichting van het grondwater is noordwestelijk gericht. De locatie ligt niet in 
het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied. Voor zover 
bekend wordt er op en in de directe omgeving van de locatie geen grondwater door bedrijven en 
particulieren onttrokken.

Grondwatertrappen

De grondwatertrappen zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste (GLG) 
grondwaterstanden. Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de grondwatertrappen IIIb, VI en 
VII voorkomen binnen het plangebied. De locatie van de grondwatertrappen en de kenmerken van 
de grondwatertrappen zijn weergeven in figuur 2.4.

Uit de wateratlas van waterschap Regge en Dinkel blijkt dat in het grootste deel van het gebied 
altijd sprake is van wegzijging. Ten noorden van het plangebied is langs de Middensloot altijd 
sprake van kwel. Meer naar het oosten is sprake van kwel in de zomer en van wegzijging in de 
winter. 

Figuur 2.4 Grondwatertrappen (Bron: bodemdata.nl)

TNO peilbuizen

Ten zuidwesten van het plangebied staat nabij het adres Eertmansweg 26 peilbuis B28H0574. De 
peilbuis heeft een meetreeks van meerdere jaren welke is opgenomen in het TNO-NITG DINO 
grondwaterarchief. Uit de gegevens blijkt dat de grondwaterstanden in het gebied relatief hoog 
staan en de fluctuatie groot is. In figuur 2.5 is de ligging van de peilbuis weergegeven. De 
meetreeks is actueel (vanaf 1994) en bevat circa twee metingen per maand. Hieruit zijn de GHG en 
GLG berekend. In figuur 2.6 zijn de gegevens van de peilbuis weegegeven.

Grondwatertrap GHG GLG

III <40 cm-mv 80-120 cm-mv

IIIb 25-40 cm-mv 80-120 cm-mv

VI 40-80 cm-mv >120 cm-mv

VII 80-140 cm-mv >120 cm-mv

III



Waterstructuur 't Spikkert Rapport
R01-D05-31042133-mwg

7

Figuur 2.5 Locatie peilbuis B28H0574

Figuur 2.6 Grondwaterstandmetingen peilbuis 28HL0004 met de berekende GHG en GLG
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Tijdens het veldwerk zijn op diverse locaties bijmengingen met roest tot circa 0,4 m minus 
maaiveld waargenomen in de bodem. Dit duidt op een lokaal hoge GHG binnen het plangebied. 
Voor een volledig overzicht van de boorlocaties en roestwaarnemingen wordt verwezen naar het 
doorlatendheidsonderzoek van Verhoeve Milieu bv.

Actuele grondwaterstanden

Aanvullend op het veldwerk in 2010 zijn op 28-01-2010 en 24-02-2010 tevens grondwaterstanden 
gemeten. De grondwaterstand in de peilbuizen varieerde van 0,65 tot 1,50 m minus maaiveld.

De gegevens uit de literatuurstudie geven geen directe eenduidigheid over de GHG en GLG in het 
plangebied. Er wordt daarom aangeraden om de grondwaterstanden in het plangebied op 4 locaties 
te monitoren. Uit deze monitoringsgegevens blijkt hoe hoog de GHG in het plangebied in 
werkelijkheid ligt. 

GHG planfase 1

Met fase 1 van het plan wordt al spoedig aangevangen. Het monitoren van de grondwaterstanden 
is door de korte monitoringstijd naar verwachting weinig zinvol. Fase 1 ligt echter in een gebied 
met de gunstige grondwatertrap VII. De verwachte GHG ligt tussen de 80 en 140 cm beneden 
maaiveld en is dermate gunstig dat geen problemen met grondwater worden verwacht. Het huidige 
maaiveld wordt daarnaast deels opgehoogd. Verder zijn geen klachten bekend met betrekking tot 
hoge grondwaterstanden in en rondom de huidige opstallen in het gebied. 

IJzerhoudendheid grondwater

In de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken ter plaatse van het plangebied is geen onderzoek 
gedaan naar de ijzerhoudendheid van het grondwater. Met betrekking tot de roest bijmenging die 
zintuiglijk is waargenomen in de onderzoeksboringen, mag verondersteld worden dat ook het 
grondwater ijzerhoudend is. Indien de ijzerhoudendheid van het grondwater hoog is, bestaat de 
kans dat verstopping van drainerende middelen optreedt als gevolg van het oxidatieproces. 
Aanvullend onderzoek is hierom gewenst. In het ontwerp moet in ieder geval aandacht worden 
geschonken aan het voorkomen van verstopping door oxidatie in drainagemiddelen.

Bestaande greppelstructuur behouden

Geadviseerd wordt de bestaande greppelstructuur die in het kader van de stedelijke ontwikkeling 
behouden kan worden, ook zo veel mogelijk te behouden. Hierdoor blijft de ontwatering van het 
plangebied zo optimaal mogelijk. Het dempen van een bestaande greppelstructuur zal over 
algemeen leiden tot een verhoging van de grondwaterstand. Behoud van greppels zal dit 
tegengegaan.

Definitie GHG en GLG

GHG/GLG: voor de gemiddeld hoogste/ laagste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 
hoogste/ laagste grondwaterstanden gemiddeld (HG3) over de periode van 1 april tot en 
met 31 maart (hydrologisch jaar) en het gemiddelde van deze jaarlijkse HG3-waarden 
over een periode van tenminste 8 jaar waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden 
wordt gebruikt als GHG/ GLG.
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3 Waterhuishoudingsplan

In dit hoofdstuk is op basis van de resultaten van het geohydrologisch onderzoek en de wensen en
uitgangspunten de gemeente Dinkelland en het waterschap Vechtstromen een waterstructuur
opgesteld. In deze rapportage staat omschreven hoe aan de gestelde ontwateringsnormen kan 
worden voldaan en wat de mogelijkheden zijn voor afvoer van vuilwater en afvoer, berging en 
infiltratie van hemelwater.

3.1 Watervisie
Enkele algemene beleidsuitgangspunten en wensen omtrent de invulling van water in ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn hieronder beknopt weergegeven.

Algemene principes van duurzaam en integraal waterbeheer zijn:
Afvalwater wordt gescheiden van hemelwater afgevoerd;
Geen kwantitatieve afwenteling (vasthouden, bergen en afvoeren)
Geen kwalitatieve afwenteling (zo veel mogelijk schoonhouden / aanpak bij de bron);
Water als medeordenend principe bij ruimtelijke plannen en bij beheer openbare ruimte;
Water uit het gebied zelf benutten voor locale waterhuishouding.

Als harde technische randvoorwaarde voor gebieden met stedelijke ontwikkelingen geldt dat de 
aanpassingen ten behoeve van de ontwikkeling geen verstorend effect mogen hebben op het 
natuurlijke watersysteem dat in het plangebied aanwezig is. Enkele beleidsrandvoorwaarden zijn:

Voorkomen van (grond)wateroverlast;
Voorkomen van nieuwe en verspreiding van bestaande grondwaterverontreiniging;
Behoud van de landschappelijke waarde;
Voorkomen van lozingen en vuilemissies op bodem en oppervlaktewater;
Realiseren van voldoende buffercapaciteit/retentie;
Geen structurele grondwaterstandverlaging. 
Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water. En 
compenseert daarmee de verdrogende werking van het bebouwde gebied.

Verder wordt gestreefd naar een aantal wensen na die in meer of mindere mate kunnen worden 
ingevuld binnen het plan:

Hemelwater wordt bij voorkeur bovengronds afgevoerd richting een bodempassage alwaar 
het in de ondergrond kan infiltreren;
Bovengrondse afvoer van het afgekoppeld hemelwater is alleen zinvol als de bovengrondse 
afvoer goed in de omgeving is ingepast en niet leidt tot overlast. De situatie moet 
overzichtelijk zijn met het lozingspunt (bodempassage) op korte afstand.
Flora en fauna wordt beschermt bij ruimtelijke inrichting;
Geen zware ingrepen in het natuurlijke watersysteem;
Waar mogelijk het natuurlijke watersysteem herstellen;
De beheersbaarheid van water en watergerelateerde voorzieningen moet goed zijn.
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3.2 Ontwerpopgave en uitgangspunten
Het systeem voldoet in zijn algemeenheid aan de visie en beleidsrandvoorwaarden, zoals deze zijn 
beschreven in de voorgaande paragraaf. In deze paragraaf worden de opgave en bijbehorende 
uitgangspunten specifiek voor het ontwerp beschreven.

Berekeningen en ontwerp

Het ontwerp voldoet conform Module C2100, Leidraad Riolering;
Het systeem wordt gedimensioneerd op een maatgevende neerslaghoeveelheid van 40 mm 
in 75 minuten;
Het afvoerend verhard oppervlak van het plangebied wordt vastgesteld in hoofdstuk 4.2.

Principe

Hemelwater en afvalwater worden gescheiden ingezameld en (vertraagd) afgevoerd;
Het uitgangspunt is dat elke woning zijn of haar afvalwater ondergronds aanbiedt op de 
erfgrens en het hemelwater bovengronds aanbiedt op de erfgrens;
Neerslag afkomstig van verharding wordt via een molgoot afgevoer
zakgreppels waarin waterberging plaatsvindt; 

de ondergrond en bij 
overloop van de voorzieningen naar de noordelijke bermgreppel langs de Voortmorsstraat 
ten zuidwesten van het plangebied;
De afvoerpiek uit het plangebied wordt afgevlakt door de berging (in infiltrerende 
voorzieningen) binnen het plangebied;
Vuilwater van woningen in het plangebied wordt met een vrijvervalriool ingezameld en 
verpompt naar het bestaande gemengde rioolstelsel in de Legtenbergerstraat ten 
zuidwesten van het plangebied;
Bestaande kavels binnen het plangebied worden aangesloten op het nieuwe systeem.

Goten

Gootberekeningen worden handmatig uitgevoerd met ondersteunende spreadsheets;
Het bestaande hoogteverloop van het maaiveld is de basis voor het stedenbouwkundig 
ontwerp en vormt het uitgangspunt voor de technische voorzieningen/uitwerking. Er wordt 
daar waar nodig beperkt afgeweken van het bestaande hoogteverloop om het benodigde 
gootverhang en de gewenste afvoerrichting te realiseren;
Goten worden gedimensioneerd met een stationaire afvoer van 90 l/s.ha;
Goten worden als 13-streks dikformaat molgoot met een diepte van 6 cm en een breedte 
van circa 90 cm uitgevoerd in het midden van de rijbaan. De goot wordt aan beide zijden 
opgesloten met 1 strek verharding overeenkomstig aan die van de rijbaan. 
Het hemelwater mag in maatgevende situaties (90 l/s.ha) tot maximaal 0,5 meter aan 
weerzijden van de goot over de rijbaan meestromen.

Riolering

Riolering wordt alleen geprojecteerd en aangelegd in de openbare ruimte;
Rioolstrengen hebben een maximale lengte van 70 m;
Verder worden rioolputten toegepast bij richting- en diameterverandering, aan het begin 
van het hoofdriool en bij wegkruisingen;
Rioolstrengen hebben minimale dekking van 1,0 m ten opzichte van maaiveld;
Hemelwaterriolen en verbindende duikers hebben een minimale diameter van Ø300 mm;
Vuilwaterriolen hebben een minimale diameter van Ø250 mm;
Indien leidingen kruisen wordt een tussenruimte van minimaal 0,2 m aangehouden of een 
kruisingsput toegepast;

Berging en afvoernorm

Bergende voorzieningen worden aangelegd boven de GHG;

4 uur geledigd;
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De norm voor de maximale hoeveelheid te lozen neerslag bij een maatgevende situatie 
bedraagt 2,4 l/s/ha;
Afvoer vindt plaats op de omliggende waterstructuur;
Bergingsberekeningen komen tot stand op basis van balanssommen in hoofdstuk 4.

Vuilwateriool

Het ontwerp voldoen aan de eisen gesteld in de module C2100 van de Leidraad Riolering, 
met daarbij de volgende specifieke eisen:

o Het bodemverhang van een vuilwaterriool helt in de richting van de afvoerlocatie;
o Voor het afschot in de hoofdstrengen van het vuilwaterriool worden uitgangspunten 

gehanteerd zoals weergegeven in de onderstaande opsomming
0 m1 150 m1 1:250
151 m1 300 m1 1:330
301 m1 1000 m1 1:500
1001 m1 en meer 1:1000

o Voor het afschot in de overige (begin) strengen van het vuilwaterriool wordt een 
leidingverhang gehanteerd van 1:250

o Het verloop is afhankelijk van de afstand en de belasting en is tevens afhankelijk 
van de schuifspanning ( ) welke minimaal 1,0 N/m2 moet zijn;

o De maximale vullingsgraad van de leidingen bedraagt 50%.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor de woningbouwlocatie:

o Woningbezetting van 2,7 inwoners per woning;
o Vuilwaterstroom bedraagt 12 l/inw/uur, gedurende 10 uur.

3.3 Omgang met hemelwater
De gemeente en het waterschap willen het water bergen in de groenzones van het plan. 

via een bodempassage infiltreren in de ondergrond. 
Om wadi s te kunnen toepassen moet de doorlatendheid van de bodem groter zijn dan 0,5 m/dag. 
Op basis van doorlatendheidsmetingen blijkt dat de bodem in de verzadigde zone goed doorlatend 
is. De onverzadigde zone (deklaag) is over het algemeen slecht doorlatend. Door de doorlatendheid 
van de bodem ter plaatse van infiltratievoorzieningen te verbeteren wordt infiltratie van 
hemelwater mogelijk. De bodem van de wadi moet minimaal 0,30 m boven de GHG liggen om de 
infiltrerende werking van de voorziening te kunnen garanderen. 
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3.4 Advies toekomstige maaiveldhoogten
Om problemen met draagkracht, opvriezen, natte kruipruimtes en drassige bergingsvoorzieningen
te voorkomen, moet de ontwateringsdiepte in het plangebied voldoende zijn. De 
ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte tussen het maaiveld en de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG). Afhankelijk van het gebruik moet een minimale afstand tussen het 
maaiveldniveau en de GHG worden gewaarborgd. Roelofs adviseert om de ontwateringsdiepte
conform tabel 3.1 te hanteren voor de verschillende gebruiksfuncties. 

Type Ontwateringsdiepte

Woning met kruipruimte* 1,00 m beneden vloerpeil
Woning zonder kruipruimte 0,30 m beneden kruin weg
Wegen (primair) 1,00 m beneden kruin weg
Wegen (secundair + woonstraten) 0,70 m beneden kruin weg
Tuinen en openbare groenvoorzieningen 0,50 m beneden maaiveld

0,30 m beneden maaiveld
Leidingstroken 0,70 m beneden maaiveld

Tabel 3.1 Ontwateringsdiepten in relatie tot gebruik
*  uitgangspunt: vloerpeil van woningen 0,2 tot 0,3 m + kruin weg

Indien niet aan de ontwateringsdiepte wordt voldaan kunnen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 

Ophogen bouwgrond;
Kruipruimteloos bouwen;
Aanbrengen extra open water;
Aanbrengen overige drainerende voorzieningen.

Binnen het bestaande stedenbouwkundige plan komen alleen woonstraten voor. De planvorming is 
gericht op het ophogen van het plangebied met vrijkomende grond uit de wegcunetten en 
bouwkuipen van de woningen. Gezien de huidige grondwatertrappen (figuur 2.4) zal het daardoor 
mogelijk zijn om de gewenste ontwateringsdiepte binnen het plangebied te bereiken. 

Op basis van de GHG (grondwatertrappen) moet het maaiveld lokaal worden opgehoogd. De 
huidige ontwateringsdiepte is op enkele locaties binnen het plangebied onvoldoende om overlast te 
voorkomen. Door het maaiveld op te hogen c.q. vloerpeilen van woningen boven het bestaande 
maaiveld te realiseren, kan worden voldaan aan de gestelde ontwateringsnormen. Een globaal 
ophoogadvies is opgenomen in hoofdstuk 6.

Ontwateringsdiepte bij bebouwing

De ontwatering bij woningen dient zodanig te zijn dat zich geen grondwater in de 
kruipruimte bevindt. Als norm wordt vaak gehanteerd dat het grondwater tenminste 
0,2 m beneden de vloer van de kruipruimte moet staan.  Uitgaande van een 0,6 m hoge 
kruipruimte en een vloerdikte (woonvloer) van 0,2 m betekent dit een afstand van 
1,0 m tussen de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en de bovenzijde van de 
vloer. Afhankelijk van de uitvoering van de bodem van de kruipruimte zal een laag grof, 
leemarm zand, minimaal 0,2 m dik, aangebracht moeten worden om capillaire 
verzadiging tegen te gaan. Het uitgangspunt is dat de woning minimaal 20 cm boven 
wegpeil wordt aangebracht.
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3.5 Planontwikkeling

Weerselo. Het plangebied wordt in verschillende fases ontwikkeld. De fasering van de ontwikkeling 
is van invloed op de strategie voor de uitwerking van de waterstructuur. In figuur 3.1 is de fasering 
van de ontwikkeling globaal weergegeven. Voor fase 1 en 2 is de planvorming concreet. Mogelijk 

De waterhuishouding in 

gelaten in deze rapportage. 

Bij toekomstige ontwikkeling van de gebie kan op de onderstaande wijzen met 
hemelwater en vuilwater worden omgegaan:

Vuilwater: Enkele gebieden kunnen in de toekomst (afhankelijk van de hoogteligging) op 
het vuilwaterriool van fase 1 en 2 worden aangesloten. Welke gebieden dit zijn is 
omschreven in hoofdstuk 5.2. Bij toekomstige uitbreiding dient rekening te worden 
gehouden met het eventuele aanpassing van de gemaalcapaciteit van het vuilwatergemaal.
Hemelwater: Binnen fase 1 en 2 is qua berging overcapaciteit beschikbaar op enkele 
bergingslocaties. Deze overcapaciteit kan in de toekomst benut worden voor overige 
planfases, mits het water onder vrijverval naar de bergingsvoorziening getransporteerd kan 
worden. Verder geldt dat een eventueel toekomstige planuitbreidingen moet voorzien in 
haar eigen wateropgave, hetgeen inhoudt dat de benodigde waterberging binnen het 
betreffende plandeel ingevuld moet worden (hydrologisch neutraal ontwikkelen / HNO).

Figuur 3.1 Globale fasering van de ontwikkeling

Fase 1

Fase 2

?

?
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4 Ontwerp Hemelwaterafvoer

4.1 Principe 
Op basis van de geplande fasering, de ligging van groenstructuren binnen het plan en de 
bestaande maaiveldhoogtes is het gebied opgedeeld in verschillende afvoergebieden waarvoor 
verharde oppervlakken zijn bepaald en aanvullende balanssommen zijn opgesteld.
De afvoergebieden zijn qua omvang en hoogteligging dusdanig gesitueerd dat alle verharde 
oppervlakken bovengronds tot afstroming komen. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde 
gehanteerd:

1. Rechtstreekse bovengrondse afvoer op de berging-/infiltratievoorziening;
2. Bovengrondse afvoer via een molgoot op de berging-/infiltratievoorziening.

In figuur 4.1 is het plangebied opgedeeld in verschillende afvoergebieden. Binnen elk gebied is het 
gewenste afvoerprincipe vastgesteld. 

Figuur 4.1 Principe voorstel hemelwaterafvoer

In figuur 4.1 is aangegeven welke afwateringsprincipes op diverse locaties binnen het plangebied 
worden toegepast. Daar waar afwatering op een molgoot plaatsvindt moet de rijbaan worden 
aangelegd in een omgekeerd dakprofiel met in de midden van de rijbaan een molgoot gelijk aan
13-streks dikformaten. Indien sprake is van afwatering rechtstreeks op de bergingsvoorziening dan 
moet de rijbaan op één oor met afschot naar de bergingsvoorziening worden aangelegd.
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4.2 Afvoerend verhard oppervlak
Er is een analyse gemaakt van het aangesloten verhard oppervlak per deelgebied. In figuur 4.1 is 
de indeling van de gebieden reeds weergeven en in Bijlage II zijn de verharde oppervlakken binnen 
de deelgebieden in een overzicht opgenomen. Per deelgebied is onderscheid gemaakt tussen 
verharding in de openbare ruimte en de verharding op particuliere kavels.

Openbare verhardingen

Voor de bepaling van de verharde oppervlakken in de openbare ruimte is gebruik gemaakt van de
toegezonden plankaart 014 05 16 plankaart ingepast_RD d.d. 16-05-2014
doorgevoerde wijziging in het verkavelingsplan waarbij de gebieden 2a, 2d en 2e ontwikkeld 
worden als groengebied in plaats van woonkavel.

Het plantotaal openbare verharding bedraagt 9.375 m2.

Particuliere verhardingen

De particuliere verharding is bepaald door middel van een aanname op basis van het woningtype. 
De onderstaande verhardingshoeveelheid per woningtype is aangehouden:

Vrijstaande woning: 180 m2 verharding per kavel (daken + bestrating)
2-onder-1-kapwoning: 140 m2 verharding per kavel (daken + bestrating)
Rijwoning: 100 m2 verharding per kavel (daken + bestrating)

Het plantotaal particuliere verharding bedraagt 15.140 m2.

Bruto planoppervlak en verhardingspercentage

Het bruto planoppervlak is bepaald door de sommatie van het bruto planoppervlak van de 
roodomkaderde deelgebieden uit figuur 4.1. Het bruto planoppervlak komt overeen met 7,9
hectare. Het totaal verhard oppervlak binnen het plangebied bedraagt 2,45 hectare. Dit komt
overeen met een verhardingspercentage van 31%. 

4.3 Wateropgave
Bij stedelijke ontwikkelingen mag geen sprake zijn van kwantitatieve afwenteling. Feitelijk komt 
het er op neer dat het hemelwater conform een natuurlijke vertraging moet worden afgegeven aan 
de omgeving en dat er geen hogere belasting op het omliggende watersysteem optreedt. 
Door toepassing van verhardingen binnen het plangebied versneld de afvoer van hemelwater, 
waardoor extremere belastingen op het omliggende watersysteem van toepassing kunnen zijn. Als 
compenserende maatregel worden daarom binnen het plangebied bergende (en infiltrerende) 
voorzieningen aangelegd die kwantitatieve afwenteling voorkomen. Met de voorzieningen wordt het 
water (tijdelijk) binnen het plangebied vastgehouden.

Het watersysteem moet voldoen aan de normen van waterschap Vechtstromen. Het waterschap 
geeft aan dat het systeem berekend moet zijn op een maatgevende neerslagsituatie van 40 mm 
neerslag in 75 minuten. Hierop mag 3 mm als gevolg van verdamping en plasvorming in mindering 
worden gebracht. De bergingseis voor het plan is derhalve 37 mm en komt op basis van 2,45
hectare overeen met 907 m3 waterberging.

Op basis van het afvoerende verharde oppervlak is in bijlage II de bergingsopgave per deelgebied 
vastgesteld. 

4.4 Bergingsvoorzieningen
Binnen het plangebied worden voorzieningen aangelegd voor berging en infiltratie van hemelwater. 

ruimte beschikbaar is worden zakgreppels en/of regenwater infiltratieriolen toegepast.
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Wadi

Een wadi betreft een verlaagde groenzone met een diepte van 50 cm waarin maximaal 30 cm 
water wordt geborgen. De overige 20 cm betreft een overhoogte voor waterveiligheid. Een wadi 

wisselend inpasbaar.

Zakgreppel

Een zakgreppel wordt toegepast op locaties waar minder ruimte beschikbaar is (type 1) of waar 
alleen een afvoerverbinding gewenst is (type 2). 

Zakgreppel type 1 heeft een bodembreedte van 1,0 m, taluds met een helling van 1:3 en 
een maximale diepte van 50 cm. In de zakgreppel wordt maximaal 30 cm water geborgen. 
De zakgreppel heeft een bergende inhoud van 0,57 m3/m1 en een infiltrerend oppervlak 
van 1,95 m2. Zakgreppel type 1 wordt toegepast in gebied 1, 6 en 7, zoals weergegeven in 
afbeelding 4.2;
Zakgreppel type 2 heeft een bodembreedte van 0,3 m, taluds met een helling van 2:3 en 
een variabele diepte, afhankelijk van aansluitende kavelhoogten. In de zakgreppel wordt 
maximaal 10 cm water geborgen. De zakgreppel heeft een bergende inhoud van 0,04
m3/m1 en een infiltrerend oppervlak van 0,66 m2. Zakgreppel type 2 wordt toegepast in 
gebied 4, zoals weergegeven in afbeelding 4.2;

Vervallen greppels fase 1

(fase 1) zowel een zakberm als een diepere greppel weergegeven in het dwarsprofiel. In het kader 
van de beschikbare ruimte in het profiel, het aantal bomen en inritten op het tracé en de te 
realiseren berging is in deze rapportage uitgegaan van het toepassen van een infiltratieriool. De 
greppels (watergangen) zijn hierbij komen te vervallen.

Lediging

De bergingsvoorzieningen moeten na afloop van een neerslagsituatie geledigd worden, zodat de 
inhoud weer beschikbaar is voordat een volgende bui valt. Vanuit de Leidraad riolering wordt een 
ledigingstijd voorgeschreven van maximaal 24 uur. De lediging vindt plaats door infiltratie in de 
bodem of door vertraagde afvoer (landelijke afvoer) met een nader te bepalen constructie.  De 
landelijke afvoer bedraagt maximaal 2,4 l.s/ha.

Doorlatendheid

De doorlatendheid van de bodem is niet overal geschikt om te infiltreren (zie figuur 2.3). Voor een 
goede infiltratie wordt aangehouden dat de bodem minimaal een doorlatendheid van 0,5 m/dag 
moet hebben en bij voorkeur een doorlatendheid van 1,0 m/dag of meer. Op locaties waar dit niet 
het geval is moet in ieder geval grondverbetering worden toegepast. 

Op basis van de resultaten van de doorlatendsheidsonderzoeken blijkt dat de doorlatendheid per 
locatie binnen het gebied sterk kan verschillen. Aanbevolen wordt om ter plaatse van alle 

minimaal 30 cm grondverbetering toe te passen en de 
volledige laag teelaarde (tot op de zandlaag) te vergraven.

Grondverbetering bestaat uit een vermenging van (bestaande) teelaarde met grof(drainage)zand. 
Dit schrale mengsel is zowel voor infiltratie als begroeiing geschikt. Het toepassen van een te vet 
mengsel bevorderd het versneld dichtslibben van de bodem. Ten aanzien van de bovengrond op 

De leeflaag heeft een dikte van minimaal 0,30 m;
De leeflaag bestaat uit zwak humeus, leemarm zand;
Gehalte organische stof max. 5%;
Gehalte < 2 mm max. 5%;
D50 > 63 mm;
D10 > 30 mm;
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4.5 Waterbalans
Voor een verantwoorde waterhuishoudkundige situatie moet voldaan worden aan de vastgestelde  
wateropgave (907 m3) zoals weergegeven in hoofdstuk 4.2 en bijlage II. 

Om te kunnen voldoen aan de bergingsopgave zijn binnen het plangebied een aantal 
zakgreppels voorgesteld met profielen zoals beschreven in paragraaf 4.4. In figuur 4.2 zijn de 
voorgestelde bergingslocaties schematisch in de ruimte binnen het plangebied weergeven. Met de 
pijlen is globaal aangegeven welke gebiedsdelen tot afstroming komen op de bergingslocaties. Ook 
de overloop van gebieden en het afvoertracé langs de Eertmansweg weergegeven.

Figuur 4.2 Ruimtelijke ligging bergingsvoorzieningen binnen het plangebied

Afvoerende verharde oppervlakken per afvoergebied

Om te voldoen aan de wateropgave dient de berging (+afvoer) in de bergingslocatie groter te zijn 
dan de bergingsopgave van het betreffende afvoergebied. In bijlage III is een overzicht 
weergegeven van de verharde oppervlakken die per afvoergebied worden aangesloten op een 
bergingslocatie. In bijlage III is onderscheid gemaakt tussen oppervlakken die rechtstreeks 
afvoeren en oppervlakken die via een molgoot afvoeren. De locaties van de afvoergebieden zijn 
weergegeven in figuur 4.1. De locaties van de bergingslocaties zijn weergeven in figuur 4.2 en op 
de tekening van bijlage I. 

Bergingsvoorzieningen

In bijlage IV is de invulling van de bergingsopgave berekend. Allereerst is geïnventariseerd waar 
bergingsvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd en hoe groot deze zijn. Hierbij is tevens een 
indicatie gegeven van de infiltratie die optreedt gedurende de maatgevende situatie. Per 
bergingslocatie is vervolgens de bergingsopgave bepaald en getoetst of hieraan wordt voldaan.
Het blijkt dat een aantal bergingslocaties over onvoldoende bergingscapaciteit beschikt in de 
voorgestelde voorzieningen. Dit is onder andere het geval voor bergingslocaties 6 en 7. De totale 
berging van het plangebied voldoet ruimschoots en heeft ruim 375 m3 overcapaciteit. 
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Op basis van een aanvullende analyse blijkt dat het mogelijk is om de diverse bergingslocaties
binnen het plangebied aan elkaar te koppelen of in elkaar te laten overlopen. Verbindingen tussen 
bergingslocaties worden uitgevoerd met duikerconstructies met aan weerszijden een slokop of 
roosterput. Eén en ander dient constructief nader uitgewerkt te worden in de besteksfase.

In figuur 4.3 is het stroomschema weergegeven hoe de gebieden met elkaar in verbinding staan 
c.q. in elkaar kunnen overlopen. Hierin is tevens het maximale bergingsniveau in de voorziening 
weergeven. Indien dit niveau wordt bereikt dan wordt afgevoerd op het benedenstrooms gelegen 
compartiment. Afvoer uit de voorzieningen wordt gerealiseerd met een leidingverbinding (IT) met 
aan weerszijden een roosterput die als slokop functioneert. Op de tekening in bijlage I zijn de 
verbindingen met roosterputten weergegeven, inclusief de dekselhoogtes van de roosterputten. 
Het systeem functioneert conform het principe zoals weergegeven in figuur 4.2

Figuur 4.3 Stroomschema overloop en verbindingen tussen bergingsvoorzieningen

Gerekend is dat uit het meest benedenstroomse compartiment mag worden afgevoerd conform de 
landelijke afvoer. Het totale systeem binnen het plangebied voldoet en heeft overcapaciteit.

Afvoerriool Eertmansweg

Bergingsgebieden moeten bij overloop afvoeren op de bermgreppel langs de Voortmorsstraat. Ter 
plaatse van de bestaande kavels in gebied 2h (Eertmansweg 1 en 1A) voldoet de greppel op de 
kavelgrens (tussen de bestaande kavels en de nieuwe kavels noord ervan) niet aan de gewenste 
hoogte voor afvoer bij overloop bergingsvoorzieningen nr. 3 en 6. Om de afvoer te garanderen en 
daarmee in de leegloop te voorzien, wordt in de Eertmansweg een afvoerriool aangelegd. Dit is 
tevens weergegeven in figuur 4.2.

Controle leegloop

Bergingsvoorzieningen dienen binnen 24 uur geledigd te worden. In de bergingsvoorzieningen 
wordt maximaal 30 cm water geborgen. Bij een doorlatendheid van de ondergrond van 0,3 m/dag 
wordt een voorziening na volledige vulling in precies 24 uur geledigd. Het uitgangspunt is dat 
grondverbetering leidt tot een hogere doorlatendheid van de ondergrond. De lediging van de 
bergingsvoorzieningen geschied daardoor binnen 24 uur en voldoet aan de uitgangspunten.

Controle oppervlaktebelasting

W (RIONED 2006) wordt 
aanbevolen om het oppervlak van de wadi minimaal te conformeren aan 5% tot 10% van het 
aangesloten verharde oppervlak. Indien verhoudingsgewijs meer oppervlak wordt aangesloten op 
een wadi, dan kan dit leiden tot een regelmatig vernatte situatie in de wadi. Dit gaat ten koste van 
de vegetatiekwaliteit in de wadi en het gemak en resultaat van het onderhoud.

De bergingslocaties 6 en 7 hebben een omvang die overeenkomt met 5% tot 10% van het 

gewenst. Verbetering van de situatie wordt op de onderstaande manieren gerealiseerd:
Locatie 6: Er vindt verbetering van de leegloop plaats door de zakgreppel te voorzien van 
drainage. De drainage voert af op lager gelegen compartiment 4.
Locatie  7: Het wordt niet verstandig geacht om ter plaatse van locatie 7 waterberging (30 
cm) te laten optreden, omdat dan te vaak een te natte situatie optreedt. Besloten is om de 
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betreffende zakgreppel (circa 22 m3 bergingsinhoud bij 30 cm waterberging) niet te 
stuwen, maar direct in verbinding te stellen met de veel grotere wadi van bergingslocatie 
5. De hoogte van de slokop is in dit geval gelijk aan de bodemhoogte van de voorziening.

Bovenstaande verbeteringsmaatregelen zijn doorgevoerd op tekening. Er zijn geen bergingslocaties 
binnen het plangebied aanwezig die kleiner zijn dan 5% van het aangesloten verharde oppervlak.

Bergingslocatie 8

Bergingslocatie 8 betreft een geïsoleerde bergingslocatie zonder specifiek daarvoor aangebrachte 
overloopmogelijkheid. De neerslag die in het gebied valt dient daardoor binnen het gebied 
geborgen en geïnfiltreerd te worden. Concreet betekent dit dat de bergingsvoorziening in staat 
moet zijn om grotere neerslag hoeveelheden dan 37 mm te verwerken. De bergingslocatie wordt 
veel groter uitgevoerd dan strikt op basis van de bergingsopgave (37 mm) noodzakelijk is. Er 
wordt een wadi gerealiseerd met een bodemoppervlak van 358 m2. De inhoud van de wadi komt op 
basis van 929 m2 aangesloten verhard oppervlak overeen met 125,4 m3 = 135 mm berging.

De kans op volledige vulling en overloop van de wadi is niet heel groot, maar zou in hele extreme 
gevallen kunnen optreden. In dat geval zal afstroming plaatsvinden via een natuurlijke laagte in 
noordelijk richting op de Middensloot. Zie hiervoor figuur 4.4. Ter plaatse van de natuurlijke laagte 
is momenteel een greppel aanwezig die ook is opgenomen op de greppelstructuur van figuur 2.2.

  Figuur 4.4 Natuurlijke laagte als noodoverloop in noordelijke richting

Het verdient de aandacht om de functie van de greppel als noodafvoer bij extreme situaties onder 
de aandacht te houden en het eventuele beheer en onderhoud hierop af te stemmen. Daarnaast 
dient ook aandacht besteedt te worden aan de plaatselijke doorlatendheid van de wadi. Door 
middel van grondverbetering dient deze verbeterd te worden. De gemeten k-waarde op locatie 

- erhalve slecht.

4.6 Goot berekeningen  
Om de bergingsvoorzieningen te vullen wordt in delen van het plan een molgoot toegepast in de 
rijbaan. In figuur 4.1 is weergegeven welke gebieden op een molgoot afvoeren. 

Rekentechnisch is in deze rapportage aangehouden dat de molgoten worden uitgevoerd als 13-
streks dikformaat goot in het midden van de rijbaan die in een omgekeerd dakprofiel (3% afschot 
naar midden van de rijbaan) wordt aangelegd. Het hemelwater mag in maatgevende situaties (90 
l/s.ha) tot maximaal 0,5 meter aan weerzijden van de goot over de rijbaan meestromen. Goten 
zijn maximaal 6 cm diep. De gootstructuur is getoetst en voldoet conform ingevoerde 
uitgangspunten. De resultaten van de toetsing en ingevoerde parameters en hoogteligging zijn 
opgenomen in bijlage V. 

Wadi bergingslocatie 08

Laagte met greppel
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5 Ontwerp vuilwaterafvoer

5.1 Principe 
Het vuilwaterstelsel is ontworpen op basis van de gewenste diepteligging van de riolering en de 
globale fasering van het plan. Op basis van de aansluitmogelijkheden op het bestaande rioolstelsel 
van Weerselo is de waterstructuur voorgesteld zoals weergegeven in figuur 5.1. Daarbij wordt in de 
hoofdweg van het plan een vuilwaterriool aangelegd die afvoert in westelijke richting. Er kan niet 
onder vrij verval worden aangesloten op de bestaande gemengde riolering van Weerselo. Aan de 
westzijde van het plan wordt daarom een vuilwatergemaal gerealiseerd. 

Figuur 5.1 Principe voorstel vuilwaterafvoer

5.2 Ontwerp vuilwaterriool
Rioolgemaal

Gestart wordt met de ontwikkeling van fase 1. Het rioolgemaal van de ontwikkeling wordt 
aangelegd ten zuiden van deze fase. Op het rioolgemaal wordt de riolering van fase 1 en 2 onder 
vrijverval aangesloten.

Diepteligging riolering

De langste transportafstand van vuilwater binnen het plangebied bedraagt 640 m1 en betreft het 
tracé vanaf A tot het rioolgemaal B, zie figuur 5.2. Door de grote transportafstand is de 
diepteligging van het vuilwaterriool nabij het rioolgemaal (B) aanzienlijk. 

In de toekomst wo (ontwikkeld). De locaties C en D 
kunnen daarbij worden aangesloten op de te realiseren afvoerstructuur voor vuilwater van fase 1 
en 2. Gebiedsdeel E kan door de hoogteligging van het maaiveld en de transportafstand niet onder 
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uitbreiding te worden voorzien van een extra rioolgemaal. 

Figuur 5.2 Principe voorstel vuilwaterafvoer

Detailontwerp vuilwaterriool

Het ontwerp van het vuilwaterriool (DO) is weergegeven op de tekening in bijlage I. Hierop zijn 
put- en leidinghoogtes weergegeven. Het vuilwaterriool heeft overal in het plangebied een 
diameter van Ø250 mm en voldoet aan de uitgangspunten zoals weergegeven in hoofdstuk 3.

Berekening gemaalcapaciteiten

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van circa 93 woningen in het plangebied t Spikkert (fase 1 en 
2). Op basis van de uitgangspunten (hoofdstuk 3) geldt een woningbezetting van 2,7 inwoners per
woning en een vuilstroom van 12 l/inw/uur, gedurende 10 uur. De maatgevende afvoercapaciteit 
voor het vuilwaterriool van bedraagt 3,01 m3/h. 

Binnen het plan wordt een rioolgemaal geplaatst om het vuilwater te verpompen. Het rioolgemaal 
ten zuiden van fase 1 verpompt het afvalwater van het heeft een 
minimale capaciteit van 3,01 m3/h.
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5.3 Controle ontwerpgrondslagen
Ontwerpgrondslagen

De afvoer van het vuilwaterriool
van de onderstaande ontwerpgrondslagen:

Vullingspercentage, maximaal 50%;

Bodemschuifspanning minimaal 1,0 N/m2.

Het vullingspercentage is vastgesteld op maximaal 50% in verband met ontluchting van het stelsel. 
De schuifspanning dient minimaal 1,0 N/m2 te zijn, zodat slibafzetting wordt voorkomen en de 
kans op verstoppingen minimaal is. 

Controle ontwerpgrondslagen

Bovengenoemde controle van de ontwerpgrondslagen geldt voor alle riolering binnen het 
plangebied. Hierbij worden de beginstreng van het stelsel (minimaal belast) en de eindstreng van 
het stelsel (maximaal belast) gecontroleerd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Een minimaal belaste streng (verhang 1:250) is een streng waarop twee woningen worden 

aangesloten. De afvoer door de minimaal belaste streng komt overeen met 0,065 m3/h;

De maximaal belaste streng (verhang 1:500) is de laatste streng van het stelsel, die wordt 

aangesloten op het rioolgemaal van het plangebied. Het betreft hier de rioolstreng van put 

VWA019 naar pompput PMP001. De afvoer door de maximaal belaste streng komt overeen 

met 3,01 m3/h.

Vullingsgraad

De maximaal gemiddelde uurafvoer (Qmax) in de maximaal belast streng bedraagt 3,01 m3/h. De 
maximaal haalbare afvoer (Qgevuld) door een leiding PVC Ø250 mm (inwendige diameter 235,4 mm) 
met een wandruwheid van 3 mm en een buisverhang van 1:500 [-] is 72,57 m3/s.

Uit de berekening van de stroming in gedeeltelijk gevulde leidingen (Qmax/Qgevuld) volgt een 
maximale vulling van 11%. Dit houdt in dat een riool PVC Ø250 mm voor het vuilwaterstelsel ruimt 
voldoende is om het afvalwater af te voeren en te voldoen aan de vullingseis van maximaal 50%. 

Buizen meer bovenstrooms van de maximaal belaste rioolstreng ontvangen minder huishoudelijk 
afvalwater en hebben eenzelfde diameter en eenzelfde of een steiler buisverhang. Derhalve zal de 
vullingsgraad altijd kleiner zijn en wordt voor deze buizen tevens voldaan aan de vullingseis.

Bodemschuifspanning

De b
In de maximaal belaste streng is het vullingpercentage 11%, waardoor de hydraulische 
straal (R) 0,016 m bedraagt. De bijbehorende schuifspanning is dan 0,32 N/m2. 
In de minimaal belaste streng is het vullingpercentage 1%, waardoor de hydraulische straal 
(R) 0,001 bedraagt. De bijbehorende schuifspanning is dan 0,03 N/m2. 

Aan het schuifspanningcriterium (1,0 N/m2) wordt bij zowel de minimaal als de maximaal belaste 
streng niet voldaan. Om de gewenste schuifspanning te realiseren zijn er twee mogelijkheden.:

Het verkleinen van de buisdiameter;
Het vergroten van het verhang van de minimaal belaste streng(en).

In verband met beheer en onderhoud is het niet wenselijk om leidingdiameters te verkleinen. Ook 
het leggen van de buis met een groter verhang is niet reëel en wenselijk in verband met de 
diepteligging. Er dient een onacceptabel groot verhang gerealiseerd te worden alvorens het 
schuifspanningcriterium voldoet. Voorgesteld wordt om het rioolstelsel aan te leggen terwijl deze 
niet voldoet aan het schuifspanningcriterium. Door een lagere schuifspanning dan gewenst is er 
een verhoogde kans op slibafzetting. Bij het beheer en onderhoud is dit een aandachtspunt.
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6 Ophoogadvies (grondbalans)

6.1 Algemeen
Op basis van waterhuishoudkundige uitgangspunten in voorgaande hoofdstukken is een globaal 
(indicatief) hoogteontwerp voor de planlocatie vervaardigd. Op basis van de grondbalans is 
vervolgens een optimalisatie uitgevoerd met betrekking tot de hoeveelheid aan- of af te voeren 
grond. Het uitgangspunt hierbij is dat de contouren van het huidige maaiveld zo veel mogelijk 
gevolgd worden en dat de hoeveelheid aan- en af te voeren grond (balans) bij voorkeur op circa 
nul uitkomt. Naar de planlocatie dient ter verbetering van de draagkracht en/of doorlatendheid van 
de ondergrond zand te worden aangevoerd.

Met de berekening in bijlage VI is een indicatie gegeven van de grondverschuivingen tussen en 
binnen de fases van het plangebied. Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoeveel grond en zand 
aangevoerd of afgevoerd moet worden. Resumé van de balans is dat er circa 3.500 m3 grond dient 
te worden afgevoerd (overschot) en dat circa 8.100 m3 zand moet worden aangevoerd (tekort). 

Binnen het plangebied dienen de nodige grondtransporten te worden uitgevoerd. In fase 1 en 2 
wordt grond over gehouden. Mogelijk dat het grondoverschot in de toekomst kan worden ingezet 
voor ophoging van kavels bij 
noordelijke richting.

In bijlage VI is een beknopt overzicht van de grondbalans weergegeven.

6.2 Uitgangspunten
De balans in bijlage VI is tot stand gekomen aan de hand van diverse aannamen c.q. 
uitgangspunten. Deze zijn hieronder beknopt geformuleerd.

Bestaande maaiveldhoogte

De bestaande maaiveldhoogte in de deelgebieden is bepaald op basis van de maaiveldhoogtes die 
20100204 

situatietekening landmeetdienst m_100112_sit

Dikte toplaag

De dikte van de toplaag is bepaald op basis van de dikte van de grondlaag met het kenmerk 
humus in de boorstaten van de volgende onderzoeken:

In situ doorlatendheidsonderzoek, VERHOEVE 16 maart 2010
Verkennend bodemonderzoek, LANKELMA 9 oktober 2007

Op basis van de boorstaten is vastgesteld dat de dikte van de toplaag in het plangebied gemiddeld
70 cm bedraagt. Deze gemiddelde dikte is aangehouden als dikte van de toplaag in het gehele 
plangebied. In de praktijk kan per deelgebied worden afgeweken. Er is geen rekening gehouden 
met het afgraven van klei en leemlagen die lokaal in de ondergrond aanwezig zijn. 

Kavelhoogte

Op de tekening in bijlage I is de gemiddelde afwerkhoogte van de kavels weergegeven. Het 
verschil tussen de afwerkhoogte van de kavel en de huidige maaiveldhoogte geeft een indicatie 
voor ophoging of ontgraving op de kavel. Dit vermenigvuldigd met de omvang van de kavel levert 
een (positieve of negatieve) hoeveelheid grond in de grondbalans op.

Bouwkuipen

Op de kavels worden woningen gerealiseerd. Afhankelijk van het woningtype is hiervoor in 
hoofdstuk 4.2 een uitgangspunt voor verharding geformuleerd. Aangenomen wordt dat 75% van 
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dit verhardingsoppervlak wordt bebouwd en voorzien van een kruipruimte. Ter plaatse van 
bebouwing wordt ten opzichte van de nieuwe kavelhoogte ontgraven tot op de vaste grond. Hierbij 
komt overal in het plan grond vrij. Op meerdere locaties wordt daarvoor zelfs dieper ontgraven dan 
strikt noodzakelijk is voor de gewenste diepte van de kruipruimte. In deze gevallen wordt in de 
bouwkuip grondverbetering toegepast bestaande uit zand. De grondverbetering wordt aangebracht 
vanaf de vaste grondlaag tot 80 cm beneden het nieuwe kavelpeil.

Wegen

Ter plaatse van de wegen wordt de volledige toplaag van maaiveld verwijderd. Het cunet van de 
wegen wordt vervolgens aangevuld met zand tot 35 cm onder het gemiddelde aspeil van de 
toekomstige rijbaan. Deze 35 cm dient voor de funderingsconstructie en bestrating binnen het 
plan. 

Greppels

Greppels binnen het plangebied worden ontgraven tot 30 cm onder het toekomstige profiel. Van de 
ontgraven grond wordt 15 cm teruggebracht vermengd met 15 cm goed drainerend zand. De 
greppels hebben een profiel zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 en een (effectieve) lengte zoals 
weergegeven op de tekening in bijlage I en in de tabel van bijlage IV.

ontgraven grond wordt 15 cm teruggebracht vermengd met 15 cm goed drainerend zand. De 
zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 de oppervlakte v

weergegeven op tekening in bijlage I. Locatiespecifiek kan het zijn dieper moet worden ontgraven 
om de volledige laag teelaarde geschikt te maken voor infiltratiedoeleinden.

Rioolsleuf

Grondwerk in de rioolsleuf betreft het ontgraven en aanbrengen van zand. De laag teelaarde is in 
het kader van de bovenliggende wegen reeds verwijderd. Door het inbrengen van riolering wordt 
een kleine hoeveelheid zand overgehouden dat kan worden hergebruikt voor andere doeleinden in 
het plangebied. Er is geen rekening gehouden met het verwijderen van eventuele klei en leemlagen 
omdat de exacte omvang en ligging hiervan onbekend is.

Overig maaiveld

Bovengenoemde aspecten beslaan een aanzienlijk oppervlak binnen het gebied. Het overige gebied 
wordt ingericht als groenzone. De hoogte van de groenzone wordt afgestemd op de toekomstige 
maaiveldhoogte van het betreffende deelgebied. 
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I. Tekening waterstructuur t Spikkert
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II. Verhard oppervlak en bergingsopgave
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In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel verharding per fase wordt verwacht en wat de 
daaraan gerelateerde bergingsopgave is.

VERHARD OPPERVLAK EN BERGINGSOPGAVE

Woningen Openbare ruimte totaal Bergingsopgave

vrij 2^kap rij oppervlak wegen parkeren inrit voetpad oppervlak oppervlak berging berging

[stuks] [stuks] [stuks] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [mm] [m3]

FASE 1

1a 6 2 0 1,360 0 0 100 0 100 1,460 37 54

1b 9 0 0 1,620 1,231 0 0 108 1,339 2,959 37 109

FASE 2

2a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0

2b 9 4 4 2,580 875 196 93 110 1,274 3,854 37 143

2c 21 4 5 4,840 2,287 168 110 800 3,365 8,205 37 304

2d 0 0 0 0 0 0 0 137 137 137 37 5

2e 0 0 0 0 0 121 121 121 37 4

2f 4 4 4 1,680 1,091 12 69 2 1,174 2,854 37 106

2g 15 0 0 2,700 1,387 204 79 195 1,865 4,565 37 169

2h 2 0 0 360 0 0 0 0 0 360 37 13

Totaal 66 14 13 15,140 6,871 580 451 1,473 9,375 24,515 907
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III.Afvoerde verharde oppervlakken per afvoergebied
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In onderstaande tabel de verdeling van het verhard oppervlak per bergingsvoorziening.

RECHTSTREEKSE AFVOER OP WATERGANG OF BERGINGSVOORZIENING

Woningen Openbare ruimte Rechtstreeks Afvoer op

vrij 2^kap rij oppervlak wegen parkeren inrit voetpad oppervlak  opp. totaal bergingslocatie

[stuks] [stuks] [stuks] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [nummer]

FASE 1

1a 6 2 0 1,360 0 0 100 0 100 1,460 [ 1 ]

1b 0 0 0 0 316 0 0 108 424 424 [ 1 ]

FASE 2

2a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 1 ]

2b 1 2 0 460 358 72 13 110 553 1,013 [ 2 ]

2c 0 0 5 500 0 0 0 617 617 1,117 [ 3 ]

2d 0 0 0 0 0 0 0 137 137 137 [ 4 ]

2e 0 0 0 0 0 0 0 121 121 121 [ 6 ]

2f - [6] 1 0 0 180 411 0 6 0 417 597 [ 6 ]

2f - [7] 3 0 0 540 238 0 19 2 259 799 [ 7 ]

2g - [8] 3 0 0 540 297 72 20 0 389 929 [ 8 ]

2g - [5] 0 0 0 0 157 36 0 195 388 388 [ 5 ]

2h 2 0 0 360 0 0 0 0 0 360 [ 1 ]

Totaal 16 4 5 3,940 1,777 180 158 1,290 3,405 7,345

GOOT OPPERVLAK

Woningen Openbare ruimte Goot Afvoer op

vrij 2^kap rij oppervlak wegen parkeren inrit voetpad oppervlak oppervlak bergingslocatie

[stuks] [stuks] [stuks] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [nummer]

FASE 1

1b-1 9 0 0 1,620 915 0 0 0 915 2,535 [ 1]

FASE 2

2b-1 8 2 4 2,120 517 124 80 0 721 2,841 [2 ]

2c-1 3 2 0 820 409 0 0 59 468 1,288 [ 5 ]

2c-2 6 0 0 1,080 812 96 50 0 958 2,038 [ 3 ]

2c-3 7 0 0 1,260 739 72 60 5 876 2,136 [3 ]

2c-4 5 2 0 1,180 327 0 0 119 446 1,626 [ 5 ]

2f-1 [6] 0 4 4 960 442 12 44 0 498 1,458 [ 6 ]

2g-1 4 0 0 720 521 0 0 0 521 1,241 [ 5 ]

2g-2 8 0 0 1,440 412 96 59 0 567 2,007 [ 5 ]

Totaal 50 10 8 11,200 5,094 400 293 183 5,970 17,170
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IV. Invulling van de bergingsopgave
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In de onderstaande tabellen is weergegeven welke omvang de beoogde bergingsvoorzieningen 
binnen het plangebied hebben en hoe groot de afvoer door infiltratie daaruit is. Afhankelijk van de 
vastgestelde bergingsopgave (bijlage II) wordt geconcludeerd dat de bergingsopgave per 
bergingslocatie niet overal voldoet, maar dat de totale opgave binnen het plan wel wordt behaald.

In de bovenstaande tabel is weergegeven in hoeverre de bergingslocaties voldoen met het daarop 
aangesloten verharde oppervlak. Een 3-tal bergingslocaties voldoet niet. Echter kunnen deze 
gebieden wel overlopen in een onderliggend bergingsgebied waarin overcapaciteit beschikbaar is. 
In het onderstaande schema is dit weergegeven. In gebied 7 is de beschikbare berging (22,2 m3) 
gelijk gesteld aan 0, omdat de roosterput (overloop) op bodemniveau wordt aangebracht.

Uit het gebied mag afgevoerd worden 
conform de landelijke afvoernorm. Deze is 
bepaald aan de hand van het bruto 
planoppervlak á 7,9 hectare. 

De landelijke afvoer voor 
bedraagt 85 m3 en is berekend op 

basis van een maatgevende situatie van 
75 minuten.

BERGING

Wadi's Zakgreppel riool  totaal

oppervlak omtrek diepte berging lengte type berging lengte diameter berging berging

[m2] [m1] [m1] [m3] [m1] [naam] [m3] [m1] [naam] [m3] [m3]

Gebied zuid

Locatie 1 771 133 0,25 214 16 1 9 142 300 10 233

Locatie 2 459 91 0,25 129 0 0 0 13 300 1 130

Locatie 3 615 252 0,30 241 0 0 0 26 300 2 243

Locatie 4 0 0 0,30 0 275 2 11 36 300 3 14

Locatie 5 964 283 0,30 353 0 0 0 66 300 5 358

Locatie 6 0 0 0,30 0 111 1 63 0 0 0 63

Locatie 7 0 0 0,30 0 39 1 22 0 0 0 22

Locatie 8 358 80 0,30 125 0 0 0 0 0 0 125

Totaal 3.167 839 1.062 441 106 283 20 1.188

AFVOER INVULLING VAN DE BERGING

Infiltratie aanname Aangesloten Benodigde Beschikbare Afvoer via Invulling

oppervlak k-waarde duur afvoer oppervlak berging berging infiltratie berging

[m2] [m1/dag] [uur] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3]

Gebied zuid

Locatie 1 869 0,3 1,25 13,6 4.779 176,8 232,7 13,6 69,4

Locatie 2 504 0,3 1,25 7,9 3.854 142,6 129,9 7,9 -4,8

Locatie 3 741 0,6 1,25 23,2 5.291 195,8 243,0 23,2 70,4

Locatie 4 182 0,3 1,25 2,8 137 5,1 13,5 2,8 11,3

Locatie 5 1105 0,6 1,25 34,5 6.550 242,4 357,5 34,5 149,7

Locatie 6 216 0,4 1,25 4,5 2.176 80,5 63,3 4,5 -12,7

Locatie 7 76 0,3 1,25 1,2 799 29,6 22,2 1,2 -6,1

Locatie 8 398 0,3 1,25 6,2 929 34,4 125,4 6,2 97,2

Totaal 94 24.515 907 1188 94 374,5

Stroomschema Toegestane

Landelijke

1+2 afvoer

64,6 85,3

4

7 5 3 Totaal

-28,4 121,4 70,4 -1,4 83,9

8 6

97,2 -12,7
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V. Gootberekeningen
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In de tabel van bijlage III is weergegeven hoeveel verharding per goot wordt afgevoerd naar de 
bergingsvoorzieningen. Op basis van het aangesloten verharde oppervlak is getoetst of de 
toepassing van goten binnen de gedefinieerde gebieden toereikend is en is bepaald welk verhang in 
het maaiveld benodigd is om voldoende waterafvoer met de goten te garanderen. Middels een 
rekensheet zijn de aanvullende gootberekeningen uitgevoerd. In de onderstaande tabellen zijn 
hiervan de resultaten weergegeven.

tracénummer vaste waarde 1b-1 2b-1 2c-1 2c-2 2c-3 2c-4 2f-1 [6] 2g-1 2g-2

Manning factor n 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

regenintensiteit i l/s/ha 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

oppervlakte Averh. m2 2535 2841 1288 2038 2136 1626 1458 1241 2007

lengte van de goot l m 92 101 77 77 110 95 89 73 80

afvoerend oppervlak F m2/m1
27.55 28.13 16.73 26.47 19.42 17.12 16.38 17.00 25.09

hoogte boven m NAP 17.65 18.30 18.25 18.00 18.20 18.20 18.20 18.15 18.20

hoogte beneden m NAP 17.10 17.50 17.95 17.70 17.70 17.90 17.90 17.90 17.90

verhang (bij voorkeur tussen 3-5) I 6.0 7.9 3.9 3.9 4.5 3.2 3.4 3.4 3.8

hoogte verschil over streng h m 0.550 0.800 0.300 0.300 0.500 0.300 0.300 0.250 0.300

natte oppervlakte A m2
0.0548 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055

natte omtrek O m 2.03 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030

hydraulische straal R m 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027

snelheid v m/s 0.415 0.478 0.335 0.335 0.362 0.302 0.312 0.314 0.329

debiet Q m3/s 0.023 0.026 0.018 0.018 0.020 0.017 0.017 0.017 0.018

debiet l/s 23 26 18 18 20 17 17 17 18

kritieke lengte l m 92 103 122 77 113 107 116 112 80

overlengte van de goot l m 0 2 45 0 3 12 27 39 0

GOED GOED GOED GOED GOED GOED GOED GOED GOED
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VI. Grondbalans
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In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel grond er per afvoergebied voor diverse 
doeleinden aangevoerd (tekort) of afgevoerd (overschot) moet worden. Het betreft hier een 
indicatieve balans die is opgesteld op basis van de aannamen in hoofdstuk 6.

In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel zand er per afvoergebied voor diverse 
doeleinden aangevoerd (tekort) of afgevoerd (overschot) moet worden. Het betreft hier een 
indicatieve balans die is opgesteld op basis van de aannamen in hoofdstuk 6.

Gebied Kavels Bouwkuip Wegen Greppels Wadi's Overig gebied Grondbalans

1a -1148.00 714.00 70.00 0.00 0.00 -39.00 -403.00
1b -2244.00 850.00 937.00 85.00 891.00 39.00 558.00
2a 0.00 0.00 0.00 269.00 0.00 -458.00 -189.00
2b -2799.00 1353.00 892.00 0.00 724.00 -27.00 143.00
2c-1 -270.00 430.00 328.00 0.00 0.00 0.00 488.00
2c-2 -1724.00 829.00 671.00 0.00 192.00 -226.00 -258.00
2c-3 -1146.00 660.00 613.00 0.00 0.00 -17.00 110.00
2c-4 -1237.00 618.00 312.00 0.00 0.00 0.00 -307.00
2c-0 0.00 0.00 0.00 0.00 998.00 257.00 1255.00
2d (+ h) 0.00 0.00 96.00 849.00 0.00 -437.00 508.00
2e 0.00 0.00 85.00 340.00 0.00 -604.00 -179.00
2f-1 -410.00 504.00 349.00 0.00 0.00 12.00 455.00
2f-2 -403.00 378.00 473.00 437.00 0.00 -32.00 853.00
2g-1 -462.00 377.00 365.00 0.00 0.00 0.00 280.00
2g-2 -2017.00 756.00 397.00 0.00 0.00 -248.00 -1112.00
2g-0 0.00 0.00 272.00 0.00 816.00 -130.00 958.00
2g-3 -559.00 283.00 272.00 0.00 275.00 112.00 383.00
Totaal -14419.00 7752.00 6132.00 1980.00 3896.00 -1798.00 3543.00

Gebied Bouwkuip Wegen Greppel Wadi Rioolsleuf Zandbalans

1a -286.00 -43.00 0.00 0.00 9.00 -320.00
1b -424.00 -428.00 -10.00 -139.00 10.00 -991.00
2a 0.00 0.00 -38.00 0.00 0.00 -38.00
2b -769.00 -484.00 0.00 -86.00 9.00 -1330.00
2c-1 -32.00 -187.00 0.00 0.00 3.00 -216.00
2c-2 -613.00 -489.00 0.00 -37.00 4.00 -1135.00
2c-3 -343.00 -377.00 0.00 0.00 6.00 -714.00
2c-4 -411.00 -254.00 0.00 0.00 4.00 -661.00
2c-0 0.00 0.00 0.00 -143.00 0.00 -143.00
2d (+ h) 0.00 -73.00 -36.00 0.00 0.00 -109.00
2e 0.00 -63.00 -38.00 0.00 0.00 -101.00
2f-1 -108.00 -144.00 0.00 0.00 5.00 -247.00
2f-2 -101.00 -196.00 -65.00 0.00 3.00 -359.00
2g-1 -82.00 -182.00 0.00 0.00 4.00 -260.00
2g-2 -540.00 -357.00 0.00 0.00 4.00 -893.00
2g-0 0.00 -175.00 0.00 -163.00 1.00 -337.00
2g-3 -159.00 0.00 0.00 -70.00 3.00 -226.00

-3868.00 -3452.00 -187.00 -638.00 65.00 -8080.00
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Spikkert fase 3 Weerselo
Notitie

Documentnummer: N01-D03-41128203-rek

Status en datum: Definitief/03 2 november 2021

Auteur: Ing. R.H.M. Eeftink

Opdrachtgever: Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Postbus 110

7590 AA Denekamp

Inleiding

Spikkert. In 2016 is door Roelofs het waterstructuurplan opgesteld voor het hele uitbreidingsplan
(documentnummer: R01-D05-31042133-mwg). Ten opzichte van het plan van 2016 zijn er in fase 
3 diverse wijzigingen in het stedenbouwkundig plan aangebracht. Gemeente Dinkelland heeft aan 
Roelofs gevraagd om de consequenties van deze wijzigingen op het waterstructuurplan te 
onderzoeken en tevens de consequenties van het aangepaste beleid van het waterschap hierin te 
verwerken. 

Uitganspunten voor het ontwerp van de hemelwater- en vuilwaterafvoer worden overgenomen uit 
het waterstructuurplan uit 2016.  

Aangepast beleid waterschap
Het waterschap Vechtstromen hanteert het uitgangspunt dat eenmaal vastgelegde en goedgekeurde 
plannen niet hoeven te worden aangepast. In het oude beleid werd bij uitbreidingen een retentie 
gevraagd waarin een bui van 40 mm in 75 minuten met een maximale peilstijging van 0,30 m 
geborgen kon worden. In het nieuwe beleid wordt een retentie van 55 mm gevraagd. Met de 
opdrachtgever Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen is overeengekomen de berging te dimensioneren 
op 55 mm. Hiermee wordt er binnen het plan meer water geborgen dan strikt noodzakelijk. 

Aangepast stedenbouwkundig plan fase 3
In afbeelding 1 is het aangepaste stedenbouwkundig plan voor fase 3 weergegeven. In tabel 1 zijn 
de wijzigingen in het verharde oppervlak ten opzichte van het waterstructuurplan uit 2016 
weergegeven.

Tabel 1: Wijzigingen oppervlakken (ha) t.o.v. waterstructuurplan uit 2016

Waterstructuurplan 2016 Actualisatie 2020

Openbare verharding 0,26 0,51
Vrijstaande woning 0,29 0,09
2-onder-1-kapwoning 0,08 0,25
Rijwoning 0,04 0,10

Totaal (ha) 0,67 0,95
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De verharding van het type woning betreft de som van het oppervlak van de daken en de particuliere 
terreinverharding. 

Het totale verhard oppervlak bedraagt 0,95 ha. Dat betekent dat het verhard oppervlak met 0,28 ha 
is toegenomen ten opzichte van het waterstructuurplan uit 2016. Dit is te wijten aan meer
parkeervakken in het plan en een andere wegenstructuur. Het bruto planoppervlak is ongewijzigd en 
bedraagt ca. 2,0 ha. 

Afbeelding

Ontwerp hemelwaterafvoer

Waterberging
Het watersysteem moet voldoen aan de normen van waterschap Vechtstromen. Het waterschap geeft 
aan dat het systeem berekend moet zijn op een neerslaghoeveelheid van 55 mm. Hierop mag 3 mm 
in mindering worden gebracht als gevolg van verdamping en plasvorming. De bergingseis voor het 
plan is derhalve 52 mm.

In het reeds aangelegde deel van de wijk (westkant uitbreiding) is 0,38 ha verhard oppervlak 
Aan de noordkant van de uitbreiding zal, overeenkomstig met 

het waterstructuurplan uit 2016, 0,43 ha aangesloten worden op de 
verh Hier komt dan 0,95 ha bij van fase 3. Bij een bergingseis 
van 55-3=52 mm en een totaal verhard oppervlak van 1,76 ha bedraagt de totale bergingsopgave 
915 m3.
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In afbeelding
gearceerd (2 en 3 in afbeelding 1) kunnen verbreed worden (diepte 0,50 
m, waterdiepte 0,30 m en talud 1:5). Daarnaast worden er aan de noord- en zuidkant van fase 3

aangelegd (1 en 5 in afbeelding 1). De bodem van de nieuwe wadi aan de noordzijde 
(1) ligt op NAP + 17,40 m met een roosterdeksel op NAP + 17,50 m. Deze wadi stroomt over naar 
wadi 2 via een duiker met roosterdeksels op NAP + 17,50 m. Tussen wadi 2 en 3 is het maaiveld 
verlaagd Wadi 3 is 
met een duiker met roosterdeksel verbonden met wadi 4. Wadi 5 is door middel van een duiker met 
roosterdeksels op NAP+ 17,40 m verbonden met wadi 4. De bodem van wadi 5 ligt op NAP + 17,30. 
Wadi 4 stroomt via een duiker met roosterdeksel over naar de sloot langs de Eertmansweg.

De wegen en daken van woningen die grenzen aan een wadi voeren via het maaiveld af naar de 
dichtstbijzijnde wadi. Zo wordt de weg aan de noordkant op één oor gelegd richting wadi, en voeren 
de dakgoten van deze woningen via goten in de tuin af naar de weg. Voor de overige woningen en 
wegen worden goten in de weg aangebracht die afvoeren naar de 

In afbeelding 2 is tevens de berging per wadi weergegeven. Dit betreft in totaal 915 m³. Daarmee 
wordt voldaan aan de bergingseis van 55-3=52 mm over het verhard oppervlak van 1,76 ha.

Afbeelding 2: Wadistructuur
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Goten
De goten in de wegen worden aangebracht conform het waterstructuurplan uit 2016 op dezelfde 
manier als in de reeds aangelegde fasen. Voor de goten is een afschot van 0,8 % in de lengterichting 
aangehouden. In afbeelding 3 is de gotenstructuur schetsmatig weergegeven. In de straten waarbij 
de weg op één oor ligt worden geen goten gerealiseerd. Het hemelwater voert hier oppervlakkig over 
maaiveld af richting de naastgelegen wadi. 

Afbeelding 3: Gotenstructuur
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Ontwerp vuilwaterafvoer
In afbeelding 4 is het vuilwaterriool schetsmatig weergegeven inclusief de dimensionering van de 
strengen. Er wordt conform het waterstructuurplan 2016 gebruik gemaakt van een minimale 
diameter van ø 250 mm en een afschot van 1:250 voor de eerste 150 m, vervolgens 1:330 (150 
300 m) en daarna 1:500.

Afbeelding 4: Revisie en nieuw te leggen VWA-riolen

Een deel van het vuilwaterriool is reeds aangelegd op basis van het vorig stedenbouwkundig plan. 
In bijlage I is de revisie hiervan weergegeven. Een deel van het riool ligt straks onder de kavels 
(tuinen en woningen). Geadviseerd wordt om een deel opnieuw aan te leggen, vanaf put VWA011.
Dat betekent dat de strengen en putten tussen putnummers VWA033, VWA034 en VWA011 
verwijderd dienen te worden (putnummers zie bijlage I).

In afbeelding 4 is in roze het te handhaven riool weergegeven, en in zwart het nieuw ontworpen 
riool. Een eventuele extra fase ten noorden van dit plan kan hier wellicht nog (deels) onder vrijverval 
op worden aangesloten.

In het reeds aangelegde VWA-riool zullen enkele tussenputten aangebracht moeten worden om de 
zijtak aan te sluiten en zal put VWA011 enkele meters naar het oosten verplaatst moeten worden 
(of toepassen van een extra put).
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Straat- en vloerpeilen
In afbeelding 5 en zijn de toekomstige straat- en vloerpeilen aangegeven. Bij straatpeilen betreft dit 
bij de wegen met goten het laagste punt (midden goot) en bij de wegen op één oor betreft het 
hoogste punt (aan de kant van de woningen). In afbeelding 6 is aangegeven hoeveel meter er 
opgehoogd dient te worden. Dit is bepaald op basis van hoogtegegevens afkomstig uit het AHN3 
(d.d. 1e kwartaal 2019). 

Bij het deel van de wegen dat hol wordt aangelegd, liggen de trottoirs ca. 0,15 m boven het laagste 
punt van de weg en liggen de drempelpeilen (vloerpeil begane grond) van de woningen hier nog
weer 0,20 m boven.

Afbeelding 5: Straat- en vloerpeilen
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Afbeelding 6: Ophogen t.b.v. straat- en vloerpeilen
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I. Revisie riolering
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22-7-2020
   20200722-63-23892

Geachte heer/mevrouw T.M. Boswerger,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan 20AF103 door gebruik te maken van de digitale watertoets (
www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces moet worden
doorlopen.

:

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
gemeente Hardenberg
gemeente Losser
gemeente Ommen

Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl

gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl

gemeente Coevorden
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Wierden
gemeente De Wolden
gemeente Hoogeveen

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl

gemeente Borger-Odoorn
gemeente Emmen
gemeente Twenterand
gemeente Midden-Drenthe

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl

gemeente Berkelland
gemeente Haaksbergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

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. 

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.
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Spikkert derde fase, te Weerselo. Deze 
uitbreidingswijk is gelegen ten oosten van Erve Spikkert en bestaat bijna volledig uit agrarisch cultuurland. 
Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand 
niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 28 juli 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten 
een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk 
Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging nabij het Natura 
2000-gebied Lemselermaten, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Om het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 
2000-gebied vast te kunnen stellen, wordt geadviseerd een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het 
programma Aerius Calculator. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied 
van beschermde dieren en tot een ongeschikte groeiplaats van beschermde planten. Grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, vogels en amfibieën benutten het plangebied als foerageergebied, 
grondgebonden zoogdieren bezetten er een vaste rust- en voortplantingsplaats en amfibieën bezetten er 
een (winter)rustplaats. Er nestelen geen vogels in het plangebied en vleermuizen bezetten er geen vaste 
rust- of voortplantingsplaats.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die mogelijk gedood worden en 
waarvan de vaste rust- en/of voortplantingsplaats mogelijk beschadigd of vernield wordt, geldt een 

- en/of 

ontwikkeling.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 
de in het plangebied foeragerende beschermde dieren, niet aangetast.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit intensief beheerd agrarisch cultuurland, erfverharding en opgeslagen 
bouwmaterialen. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot functioneel leefgebied van verschillende 
beschermde diersoorten. Afhankelijk van de periode van het jaar, waarin de werkzaamheden uitgevoerd 
worden, kunnen rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde dieren beschadigd en vernield worden en 
beschermde dieren gedood worden. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier en amfibie beschadigd en vernield.  
 
Voor de soorten die mogelijk negatief beïnvloed worden, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, geldt 
een vrijstelling - en 

een ruimtelijke 
ontwikkeling.  
 
De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op het Natuurnetwerk Nederland, maar leiden 
mogelijk tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Om het effect van de voorgenomen 
activiteiten op Natura 2000-gebied vast te kunnen stellen, en zo de wettelijke consequenties te kunnen 
bepalen, wordt geadviseerd een stikstofberekening uit te voeren.  
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HOOFSTUK 1 INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Spikkert derde fase, te Weerselo. Deze 
uitbreidingswijk is gesitueerd ten oosten van Erve Spikkert en bestaat bijna volledig uit agrarisch 
cultuurland. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming 
op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 
brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
 
 
 
 
  



6 
 

HOOFSTUK 2 HET PLANGEBIED 
 
2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de Eerdmansweg en ten oosten van Erve Spikkert. Het ligt in 
het buitengebied, net ten noorden van de woonkern Weerselo. Het grenst aan de westzijde aan een 
nieuwbouwwijk en aan de overige zijden aan agraraisch cultuurland. Op onderstaande afbeelding wordt de 
globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: pdok.nl). 
 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit agrarisch cultuurland en erfverharding. Het agrarisch cultuurland bestond 
tijdens het veldbezoek volledig uit grasland met een soortenarme vegetatie van raaigras en wordt intensief 
agrarisch beheerd. In de noordwesthoek van het plangebied liggen klinkers en wat zand in depot. 
Opgaande houtige beplanting, bebouwing en open water ontbreken in het plangebied. Voor een 
verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. Op onderstaande afbeelding wordt de 
begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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HOOFSTUK 3 VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 
3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om het plangebied te ontwikkelen als woonlocatie. Er worden woningen gebouwd 
en ontsluitingswegen aangelegd. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld 
weergegeven.  
 

 
Weergave van het wenselijke eindbeeld van het plangebied.  
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Bouwrijp maken bouwplaats; 
 Bouwen woning en aanleggen wegen; 

 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 
 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 
 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 
 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 
 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
 
 
HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland. 
 
4.2 Natuurnetwerk Nederland en uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het nee, tenzij -principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland en uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 
Het plangebied ligt op minimaal 890 meter afstand van gronden die tot Natuurnetwerk Nederland 
behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid 
door het rode vlak. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene en gele kleur op de 
kaart aangeduid. Met de gele kleur wordt uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 aangeduid  (bron: 
geo.overijssel.nl). 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 
2000. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.  
 
 
4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  
 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

 

890 meter afstand tussen plangebied 
en gronden die tot ontwikkelopgave 
Natura 2000 behoren 
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De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.  
 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 1,12 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Lemselermaten. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: geo.overijssel.nl). 
 
Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Lemselermaten bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige habitattypen.  
  

1,12 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand 
tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied Lemselermaten is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten zal emissie van NOx plaats vinden, als gevolg van de inzet van 
materieel met een verbrandingsmotor tijdens de sloop- en bouwfase en een tijdelijke toename van verkeer 
tijdens de ontwikkelfase als gevolg van transport van sloop- en bouwmateriaal, materieel en personeel.  
Gelet op de ligging van het plangebied, op minimaal 980 meter afstand van een Natura 2000-gebied en de 
aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kan een toename van stikstofdepositie op 
stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, niet op voorhand uitgesloten worden. Door middel 
van een stikstofberekening kan het effect van de voorgenomen activiteiten vastgesteld worden.  
 
Wettelijke consequenties  
Omdat een negatief effect op Natura 2000-gebied op voorhand niet uitgesloten kan worden, kunnen de 
wettelijke consequenties niet vastgesteld worden. Om de wettelijke consequenties vast te stellen dient een 
stikstofberekening uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. 
het programma Aerius Calculator omdat de uitkomst van dit programma houdbaar is in een juridische 
procedure.  
 
4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 
2000 of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en 
uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging nabij het Natura 
2000-gebied Lemselermaten, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 
5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit intensief beheerd agrarisch cultuurland, erfverharding en opgeslagen 
bouwmaterialen en wordt grotendeels omgeven door intensief beheer agrarisch cultuurland. De inrichting 
en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk 
tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen:  

 vogels;  
 vleermuizen; 
 grondgebonden zoogdieren;  
 amfibieën; 

 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 
5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 28 juli 2020 tijdens de daglichtperiode 
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 
 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 
 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 
 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 NDFF Verspreidingsatlas; 

 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Half bewolkt, droog, temperatuur 22  1-2 Bft 
 
 

                                                             
1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar nog 
wel territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) of hebben een bezet nest, maar de meeste broedvogels 
hebben geen bezet nest meer. Veel trekvogels hebben de broedplaats reeds verlaten. Standvogels, zoals 
steenuil, kerkuil en huismus bevinden zich nog wel op of in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de 
voortplantingsplaats nog omdat ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden 
zoogdieren hebben al zelfstandige jongen die de voortplantingsplaats verlaten hebben. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn en de 
zomerverblijfplaatsen bezetten. Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vrouwelijke vleermuizen 
een kraamverblijfplaats bezetten. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen 
niet foerageren en geen lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis 
van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een 
visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingsplaatsen. Volwassen amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten 
en bezetten de landbiotoop in deze tijd van het jaar. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag meestal 
weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen 
goederen en zijn dan lastig waar te nemen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
 
5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
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Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied, er zijn geen oude nesten of potentiële 
nestplaatsen van vogels in het plangebied waargenomen. Vanwege de ligging nabij de een woonkern, 
wordt het plangebied niet als broedplaats voor weidevogels als kievit, gele kwikstaart, kwartel of 
scholekster beschouwd.  
 
Het plangebied bestaat grotendeels uit agrarisch cultuurland, maar het plangebied wordt niet als 
functioneel leefgebied van de steenuil beschouwd. Er zijn geen vaste rust- of voortplantingsplaatsen van de 
steenuil bekend in de directe omgeving (<150 m) rondom het plangebied. Ook tijdens eerder uitgevoerd 
onderzoek in 2015 werd geen steenuil vastgesteld in de directe omgeving van het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en geen vogelnest of 
nestplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de voorgenomen plannen, neemt de betekenis van het 
plangebied als foerageergebied, voor een aantal vogelsoorten, af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als steenmarter, 
veldmuis, huisspitsmuis, haas, vos, ree en egel.  
 
Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten soorten als huisspitsmuis en veldmuis er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats en werpt de 
haas er jongen. Veldmuis en huisspitsmuis bezetten doorgaans een rust- en voortplantingsplaats in holen 
en gaten in de grond of onder opgeslagen spullen, zoals bouwmaterialen. Er is in het plangebied geen 
potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats van de steenmarter, egel of kleine marterachtigen 
aangetroffen. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot potentieel leefgebied 
van de veldspitsmuis.  
 
Door het vergraven van het plangebied en het berijden van het plangebied tijdens de voortplantingsperiode 
van de haas, wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste 
rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied 
voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, wordt aangetast als gevolg van de 
voorgenomen plannen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet;  
- Berijden grasland tijdens de voortplantingsperiode; 
- Bebouwen en verharden plangebied; 

 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied omdat potentiële rust- of 
voortplantingsplaatsen van vleermuizen ontbreken.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Geen; 

 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren soorten als laatvlieger en rosse 
vleermuis in het plangebied. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt 
het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt een deel van het plangebied geschouwd als functioneel leefgebied voor sommige algemene 
en weinig kritische amfibieënsoorten als bastaardkikker, gewone pad, bruine kikker en kleine 
watersalamander. Deze amfibieën benutten de delen van het plangebied die niet agrarisch beheerd 
worden als foerageergebied en mogelijk bezetten ze ook een vaste (winter)rustplaats. Amfibieën kunnen 
een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder opgeslagen bouwmaterialen.  
Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het verwijderen van de opgeslagen bouwmaterialen en het vergraven van de niet-agrarische delen 
van het plangebied, wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rustplaats 
beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als functioneel leefgebied wordt niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen spullen; 
- Vergraven (huidige) buitenruimte; 

Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht2.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 

In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen vogelnest of 
nestplaats verstoord, beschadigd of vernield. Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de 
functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

                                                             
2 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vleermuizen  
 

 Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats verstoord, beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en 
er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen 
activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. 
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 
kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 Vliegroute 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden zoogdier dat 
beschadigd/vernield wordt en beschermd grondgebonden zoogdier dat gedood wordt, geldt een vrijstelling 

- en 
 

 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Mogelijk wordt een amfibie gedood en wordt een vaste rustplaats beschadigd en vernield als gevolg van 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de amfibieën die een vaste rustplaats in het plangebied 
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elen van vaste rust-  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt 
geen jaarrond beschermde 
nestplaats aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen   Rust- of verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  
Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 

wordt niet aangetast 
Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  
Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 

toepassing   
Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 
Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 
Geen  

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

ja ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling  

Vogels   nee nee n.v.t.  nee nee nee  nee 
Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 
Amfibieën  ja nee  n.v.t.  nee  nee  nee  Nee, vrijstelling   
Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  
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5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Het plangebied is in 2015 onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en beschermde 
functies door Bureau Eelerwoude (Quickscan flora- en fauna Spikkert/Weerselo; Projectnummer: P7476. 
2015). 
 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
 
HOOFSTUK 6 CONCLUSIES  

voorkomende en talrijke faunasoorte , 
en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te 
doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. 
Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de 
Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet 
rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen 
worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk 
schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging nabij het Natura 
2000-gebied Lemselermaten, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Om het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 
2000-gebied vast te kunnen stellen, wordt geadviseerd een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het 
programma Aerius Calculator. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied 
van beschermde dieren en tot een ongeschikte groeiplaats van beschermde planten. Grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, vogels en amfibieën benutten het plangebied als foerageergebied, 
grondgebonden zoogdieren bezetten er een vaste rust- en voortplantingsplaats en amfibieën bezetten er 
een (winter)rustplaats. Er nestelen geen vogels in het plangebied en vleermuizen bezetten er geen vaste 
rust- of voortplantingsplaats.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die mogelijk gedood worden en 
waarvan de vaste rust- en/of voortplantingsplaats mogelijk beschadigd of vernield wordt, geldt een 

- en/of 

ontwikkeling.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 
de in het plangebied foeragerende beschermde dieren, niet aangetast.  
 
 
  

                                                             
3 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, wordt per 1-12-2019 aangepast. Egel en 
kleine marterachtigen vallen dan niet meer onder de vrijstelling.  
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21 
 

Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 

ijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie v
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het nee, tenzij principe  
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, 

soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

licht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursd  
 
Vrijstelling regelgeving  

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
 

Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  
 
  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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1 Inleiding

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft ingenieursbureau TAUW gevraagd het 

stikstofdepositie-onderzoek uit te voeren voor bestemmingsplan ‘Weerselo, Spikkert 3’. Met het in 

2016 vastgestelde bestemmingsplan wordt de realisatie van 26 woningen mogelijk gemaakt. 

Er is destijds door Witteveen en Bos een stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd voor deze 

26 woningen. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld waarbij in totaal 33 woningen 

gerealiseerd kunnen worden; dit betreft dus een toevoeging van 7 woningen ten opzichte van het 

bestemmingsplan uit 2016.

Zowel tijdens de realisatie (de aanlegfase) als na realisatie (de gebruiksfase) van activiteiten of 

projecten kunnen er bronnen zijn die stikstofoxiden (NOx) en eventueel ammoniak (NH3)

emitteren. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht, 

dit heet stikstofdepositie. Vooral in natuurgebieden kan stikstofdepositie een probleem zijn, omdat 

hierdoor de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen waardoor de biodiversiteit afneemt.

Wanneer blijkt dat het plan meer dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op 

overbelaste stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden is er sprake van een in potentie 

significant effect en kan het plan niet zondermeer worden vastgesteld. 

Figuur 1.1 toont de ligging van plangebied en de Natura 2000-gebieden in de directe omgeving. 

De meest nabije stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten zijn gelegen op 1,2 km van 

het plangebied in Natura 2000-gebied Lemselermaten.

Figuur 1.1 Planlocatie en omliggende Natura 2000-gebieden (geel)



5/12

Kenmerk R001-1276615JWO-V05-los-NL

Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven kort het wettelijk kader en de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 4 

en 5 worden alle emissieberekeningen, voor de aanlegfase en de gebruiksfase. In hoofdstuk 6 zijn 

de uitgangspunten voor modellering gegeven. Hoofdstuk 7 tot slot geeft de resultaten en de 

conclusie.

2 Wettelijk kader 

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een 

Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie en 

overbelast door een teveel aan stikstof. 

Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een 

Natura 2000-gebied, uitsluitend vast, indien de zekerheid is verkregen dat het plan de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

Daarom dient voor nieuwe of gewijzigde plannen onderzocht te worden of er sprake kan zijn van 

een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden. Een plan dat meer dan 

0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op een overbelast stikstofgevoelig habitattype 

of leefgebied heeft in potentie een significant effect. 

Een plan kan alleen worden vastgesteld als de stikstofdepositie op geen enkel relevant en voor 

stikstofdepositie gevoelig hexagoon1 toeneemt. Bij (wijziging van) plannen wordt het planeffect 

bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke 

bestaande planologisch legale situatie ten tijde van vaststelling van het nieuwe plan. 

Wanneer er sprake is van een toename in stikstofdepositie kan in een ecologische voortoets of 

passende beoordeling onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan treden als gevolg 

van het plan en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten. 

1 AERIUS berekent de depositiebijdrage op een hexagoon (een zeshoek met een oppervlak van 1 hectare). Een 

relevant hexagoon is een hexagoon welke (deels) overlapt met stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van 

soorten in Natura 2000-gebieden
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3 Opzet onderzoek

In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. Er is 

geen sprake van een referentiesituatie (huidige situatie), omdat het terrein op dit moment 

braakliggend is, waarbij er momenteel geen stikstofemissie plaatsvindt.

In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen. Het 

gaat hierbij om:

Mobiele werktuigen in de aanlegfase 

Verkeersgeneratie van en naar de locatie in de aanleg -en gebruiksfase

Sfeerhaarden (houtkachels) in de gebruiksfase

Er zijn in dit onderzoek twee berekeningen uitgevoerd om de stikstofdepositiebijdrage van het plan 

op de Natura 2000-gebieden in kaart te brengen:

1. Berekening van de stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase 

2. Berekening van de stikstofdepositie ten gevolge van de gebruiksfase

Voor beide berekeningen is uitgegaan van een worst-case situatie, omdat het bestemmingsplan 

nog in de ontwerpfase zit.

4 Uitgangspunten aanlegfase

De aanlegfase bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Kavel bouwrijp maken (0,6 hectare)

Bouw van 7 nieuwe woningen 

De aanlegfase zal maximaal 12 maanden duren.

Al het in te zetten materieel met een verbrandingsmotor (diesel-, benzine- of LPG aangedreven) 

zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) en daarmee voor een bepaalde bijdrage aan de 

stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Naast de inzet van mobiele werktuigen 

worden vrachtwagens ingezet voor de aan- en afvoer van materiaal en personenauto’s en busjes 

van de bouwvakkers. 

4.1 Mobiele werktuigen
Aangezien de ontwikkeling zich nog in de planfase bevindt en nog geen aannemer(s) bekend zijn, 

is nog niet bekend welke diesel-, benzine of lpg aangedreven (mobiele) werktuigen in de 

aanlegfase ingezet zullen worden. Daarmee is ook over bedrijfstijden, bouwjaar en vermogen van 

de werktuigen geen specifieke informatie beschikbaar. De benodigde informatie voor het uitvoeren 

van de AERIUS berekening is een inschatting door specialisten van TAUW, op basis van 

verzamelde informatie van soortgelijke stikstofdepositie-onderzoeken. 



7/12

Kenmerk R001-1276615JWO-V05-los-NL

Het aantal bedrijfsuren en het vermogen is een conservatieve inschatting. De deellast- en

emissiefactoren2 zijn overgenomen uit AERIUS versie 2020 en zijn afkomstig uit TNO-rapport 

2020 R11528 (Ligterink et al., 2020) en bijbehorende Excel-bestand3. Deze deellast- en 

emissiefactoren gelden bij typische belasting van werktuigen4.

Tabel 4.1 geeft de diesel-, benzine of lpg aangedreven (mobiele) werktuigen welke in de 

aanlegfase worden ingezet met bijbehorende kentallen. Er is voor de berekening uit gegaan van 

STAGE IV klasse werktuigen (bouwjaar vanaf 2014). In tabel 4.2 worden de emissies van NOx en 

NH3 weergegeven. 

Tabel 4.1 In te zetten (mobiele) werktuigen met bijbehorende kenmerken

Activiteit / werktuig STAGE 

klasse 

Bouwjaar 

vanaf

Vermogen 

[kW]

Deellastfactor

[fractie]

Aantal 

bedrijfsuren

Kavel bouwrijp maken

Tractor met hulpstuk IV 2015 100 0,55 60

Shovel/laadschop IV 2015 100 0,55 84

Bulldozer IV 2015 100 0,55 120

Bouwwerkzaamheden5

Shovel/laadschop IV 2015 100 0,55 63

Graafmachine IV 2014 200 0,69 84

Betonstorter/-mixer IV 2014 300 0,69 14

Telekraan/mobiele kraan IV 2014 200 0,61 84

Heftruck IV 2015 100 0,84 56

Hoogwerker IV 2015 80 0,55 28

2 De emissiefactoren zijn inclusief TAF-factor die corrigeert voor de wisselende belasting van de werktuigen in 

praktijkomstandigheden
3 Rapport titel ‘Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en 

zeevaart’ met bijbehorend Excel bestand TNO_getallen_voor_AERIUS_2020v3_mobiele_werktuigen.xslx
4 Vanaf AERIUS versie 2020 biedt de rekensoftware de mogelijkheid onderscheid te maken in emissies tijdens 

typische belasting en tijdens stationair draaien van (mobiele) werktuigen. Als vuistregel wordt gegeven dat 70 % van 

de bedrijfsuren het werktuig normaal belast wordt en 30 % van de tijd stationair draait. Aangezien blijkt dat emissies 

tijdens stationair draaien vrijwel op hetzelfde niveau liggen als tijdens typische belasting - deze liggen iets hoger bij 

typische belasting - is ervoor gekozen geen onderscheid te maken tussen typische belasting en stationair draaien en 

de factoren voor typische belasting aan te houden
5 Werkzaamheden die hierbij zijn meegenomen zijn: graafwerkzaamheden voor aanleg kabels en leidingen, 

fundering graven en storten, betonnen constructie plaatsen, dak plaatsen, lossen materiaal en verplaatsen materiaal 

op bouwplaats
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Tabel 4.2 Bepaling totale emissie door inzet (mobiele) werktuigen6

Activiteit / werktuig Emissiefactor 

NOx [g/kWh]

Emissiefactor 

NH3 [g/kWh]

Totale emissie 

NOx [kg]

Totale emissie 

NH3 [kg]

Kavel bouwrijp maken

Tractor met hulpstuk 0,90 0,002 3,0 0,01

Shovel/laadschop 0,90 0,003 4,2 0,01

Bulldozer 0,90 0,003 5,9 0,02

Bouwwerkzaamheden

Shovel/laadschop 0,90 0,003 3,1 0,01

Graafmachine 0,80 0,002 9,3 0,03

Betonstorter/-mixer 1,00 0,003 1,9 0,01

Telekraan/mobiele kraan 0,90 0,002 9,2 0,02

Heftruck 0,90 0,002 4,2 0,01

Hoogwerker 0,90 0,002 1,1 0,00

Totaal gehele aanlegfase 41,9 0,12

4.2 Vrachtverkeer en personenvervoer
Het aantal voertuigbewegingen7 van vrachtwagens en personenauto’s/bestelbusjes is een

inschatting door specialisten van TAUW, op basis van informatie van soortgelijke stikstofdepositie-

onderzoeken. Tabel 4.3 geeft het aantal voertuigbewegingen.

Tabel 4.3 Aantal vervoertuigbewegingen gedurende de aanlegfase

Activiteit / type voertuig

Totaal aantal voertuigen Totaal aantal 

vervoersbewegingen/jaar

Kavel bouwrijp maken

Personenauto's/bestelbusjes 80 160

Middelzwaar vrachtverkeer 40 80

Zwaar vrachtverkeer 6 12

Bouwwerkzaamheden

Personenauto's/bestelbusjes 400 800

Zwaar vrachtverkeer 150 300

De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. De wijze van modellering 

van wegverkeer wordt behandeld in hoofdstuk 6.

6 De emissie wordt berekend als bedrijfsuren*vermogen*(deellastfactor/100)*(emissiefactor/1000)

7 Het aantal voertuigbewegingen is het aantal ritten maal twee; een voertuig rijdt heen en terug naar de locatie
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5 Uitgangspunten gebruiksfase

De beoogde situatie is in AERIUS berekend voor het jaar 2021. Dit is als worst case jaar 

genomen, omdat de luchtkwaliteit in de jaren erna kan verbeteren.

5.1 Woningen
De te realiseren nieuwbouw wordt niet op het gasnet aangesloten. Er is daarom geen sprake van 

NOx emissie door gasstook voor verwarming en warmwater voorziening. Indien er sfeerhaarden 

worden toegestaan, zou dat wel een bron van stikstofemissie zijn. Het kental hiervoor is 0,44 kg 

NOx/jaar/woning8. Op basis van 7 woningen, zou er 3,08 kg NOx/jaar vrijkomen afkomstig van 

sfeerhaarden.

5.2 Verkeersgeneratie
Op basis van publicatie 381 van het CROW (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018) is 

de verkeersgeneratie bepaald. Hiervoor is woonmilieutype, de mate van stedelijkheid en type 

woning van belang; waarvoor de volgende keuzes zijn gemaakt:

Woonmilieutype: rest bebouwde kom

Mate van stedelijkheid: weinig stedelijk 

Type woning: koop, vrijstaand

De bijbehorende verkeersgeneratie bedraagt 8,2 bewegingen van personenauto’s per gemiddeld 

etmaal per woning. Dit maakt in totaal (bij 7 vrijstaande woningen) 57,4 bewegingen van licht 

verkeer per gemiddeld etmaal.

CROW-publicatie 381 geeft daarnaast 0,02 vrachtwagenbewegingen per woning per gemiddeld 

etmaal. Dit geeft voor de beoogde situatie in totaal 0,14 vrachtwagenbewegingen per gemiddeld 

etmaal, ook wel 51,1 vrachtwagenbewegingen per jaar.

6 Modellering

De verspreiding van emissies en de bijdrage aan de stikstofdepositie is berekend met de

vigerende versie van het rekenmodel AERIUS Calculator (versie 2020).

6.1 Mobiele werktuigen
De mobiele werktuigen zullen actief zijn op de bouwlocatie en daar rondrijden. Daarom zijn de 

emissies gemodelleerd als vlakbron gelijk aan de planlocatie. Daarbij is gekozen voor de sector 

‘Mobiele werktuigen’, subsector ‘Bouw en Industrie’. De emissiehoogte is 4 meter en de 

warmte-inhoud 0 MW. Dit zijn de default waarden in AERIUS voor mobiele werktuigen. 

8 bron: Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS. 31 augustus 2018, TAUW in opdracht van BIJ12



10/12

Kenmerk R001-1276615JWO-V05-los-NL

De Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator geeft het advies om de default spreiding 

(4 meter) aan te passen naar de helft van de uitstoothoogte. De ingevoerde spreiding is daarmee 

2 meter.

6.2 Wegverkeer
De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. Deze emissie is 

afhankelijk van het voertuigtype (personenauto’s, middelzwaar of zwaar vrachtverkeer), het aantal 

bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie. 

De vrachtwagenbewegingen in de aanlegfase zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘Standaard 

middelzwaar vrachtverkeer’ en ‘Standaard zwaar vrachtverkeer’. Vervoer van personeel van en 

naar de locatie vindt plaats met bestelbusjes en/of personenauto’s. Deze bewegingen zijn in 

AERIUS gemodelleerd als ‘Standaard licht verkeer’. Voor het wegtype is in de modellering 

aanhouden: ‘binnen bebouwde kom’. Het verkeer op de openbare weg is gemodelleerd met 0 %

stagnatie. Het manoeuvrerend verkeer (middelzwaar en zwaar) op de bouwlocatie is 

gemodelleerd met 100 % stagnatie.

De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, januari 2021) geeft aan dat verkeer 

van en naar inrichtingen meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in het 

heersend verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich 

door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op 

de betrokken weg bevindt. In de regel wordt de verkeersgeneratie meegenomen tot aan het 

doorgaande weggenet. Met het doorgaande wegennet worden stadsontsluitingswegen, 

gebiedsontsluitingswegen, autowegen en autosnelwegen bedoeld. Hiervan uitgaande is het 

verkeer vanaf de projectlocatie meegenomen tot aan de kruising van de Legtenbergerstraat en de 

Voortmorsstraat.

7 Resultaten en conclusie

De bijdrage aan de stikstofdepositie van het bestemmingsplan Weerselo, Spikkert 3 is berekend 

met de vigerende versie het rekeninstrument AERIUS Calculator (versie 2020). In de bijlage 

worden de AERIUS pdf uitvoerbestanden gegeven. Deze pdf uitvoerbestanden zijn tevens als 

losse bestanden bij de rapportage bijgeleverd.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 7 woningen, aanvullend aan het 

bestemmingsplan uit 2016 waarmee de bouw van 26 woningen mogelijk wordt gemaakt. 

7.1 Aanlegfase 
Met het rekenmodel AERIUS wordt een depositie berekend op twee Natura 2000-gebieden:

Max 0,01 mol/ha gedurende 1 jaar op Lemselermaten 

Max 0,01 mol/ha gedurende 1 jaar op Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 
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Figuur 7.1 is een visuele weergave van de stikstofdepositiebijdrage.

Figuur 7.1 Verspreiding stikstofdepositie tijdens de aanlegfase

De berekende stikstofdepositie is op basis van de gestelde uitgangspunten in Hoofdstuk 4:

Bij gebruik STAGE IV klasse werktuigen en gestelde bedrijfsuren en vermogen

Verkeersgeneratie van voertuigen die van en naar de projectlocatie rijden

De AERIUS berekening van de aanlegfase is bijgevoegd als bijlage 1.

7.2 Gebruiksfase
Voor de gebruiksfase berekend AERIUS geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.

Dit geldt ook wanneer gerekend wordt met de emissies ten gevolge van eventuele sfeerhaarden.

De AERIUS berekening van de gebruiksfase is bijgevoegd als bijlage 2.

7.3 Conclusie & advies
Tijdens de aanlegfase wordt een zeer geringe toename van stikstofdepositie berekend op habitats 

en leefgebieden van soorten, waarvan de kritische depositiewaarde reeds is overschreden.

Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van deze habitats en 

leefgebieden van soorten niet worden aangetast.
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De uitgangspunten van de aanlegfase kunnen worden herzien door de uitvoerende aannemer(s), 

waardoor de stikstofdepositiebijdrage ten gevolge van de aanlegfase van 0,01 op 0,00 mol/ha/jaar 

zou kunnen uitkomen. Wellicht zijn er bepaalde keuzes te maken waardoor de stikstofemissie kan 

worden teruggebracht, zoals het naar beneden bijstellen van het aantal bedrijfsuren van 

werktuigen of het gebruik van elektrische werktuigen. 

Echter, een stikstofdepositiebijdrage tijdens de aanlegfase van 0,01 mol/ha gedurende 1 jaar zal 

het vaststellen van het bestemmingsplan in principe niet in de weg staan. De website van BIJ12 

vermeldt dat een project met alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase kleiner dan of 

gelijk aan 0,05 mol/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of een equivalent hiervan) in beginsel niet 

vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie9. Dit is hier het geval. Effecten ten gevolge 

van deze zeer geringe stikstofdepositiebijdrage tijdens de aanlegfase zijn dan dus niet significant.

Noaberkracht kan aan het bevoegd gezag voorleggen of zij deze lijn aanhouden.

Het bevoegd gezag kan eventueel vragen om een middels een generieke dan wel 

gebiedsspecifieke ecologische voortoets om nader te onderbouwen dat de effecten op de natuur 

ten gevolge van de aanlegfase van dit plan kunnen worden uitgesloten. Een ecologische voortoets 

maakt geen deel uit van dit onderzoek. 

Opgemerkt wordt dat met de nieuwe stikstofwet bouwwerkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid 

worden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Wanneer de 

nieuwe stikstofwet in werking zal treden in momenteel nog niet bekend, maar verwacht mag 

worden dat dit in het tweede of derde kwartaal van 2021 zal zijn.

9 Zie ook: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/veelgestelde-vragen/ (onder het kopje 

Vergunningen)
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Bijlage 1 AERIUS berekening aanlegfase
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Bijlage 2 AERIUS berekening gebruiksfase













Bijlage 11  Ecologische voortoets

  bestemmingsplan Weerselo, Spikkert 3     311



Ecologische beoordeling stikstofdepositie 
Weerselo, Spikkert 3

6 juni 2021



 

 2/33  

 

 

Kenmerk R002-1281664-V01 

Verantwoording  

Titel Voortoetsen Weerselo 

Opdrachtgever Noaberkracht Dinkelland Tubberge 

n 

Projectleider Elise Koole 

Auteur(s) Violeta Onland en Wendy Liefting 

Tweede lezer Wendy Liefting 

Uitvoering meet- en inspectiewerk Niet van toepassing 

Projectnummer 1281664 

Aantal  33 

Datum 6 juni 2021 

Handtekening  

 

 
 

Colofon 

TAUW Group bv 

Handelskade 37 

Postbus 479 

7400 AL Deventer 

T +31 57 06 99 91 1 

E info@tauw.com 



 

 3/33  

 

 

Kenmerk R002-1281664-V01 

Inhoud 

1 Inleiding ..................................................................................................................................... 4 

1.1 Doel .................................................................................................................................... 4 

1.2 Te beschouwen onderdelen Wnb ...................................................................................... 4 

1.3 Uitgangspunten .................................................................................................................. 4 

2 Huidige situatie en beoogde ontwikkeling ................................................................................. 5 

2.1 Huidige situatie ................................................................................................................... 5 

2.2 Beoogde ontwikkeling ........................................................................................................ 5 

3 Wettelijk kader ........................................................................................................................... 6 

3.1 Wet natuurbescherming ..................................................................................................... 6 

3.2 Beschermingsregime Natura 2000 bij plannen .................................................................. 6 

4 Ecologische beoordeling stikstof ............................................................................................... 7 

4.1 Inleiding .............................................................................................................................. 7 

4.2 Werkwijze ........................................................................................................................... 7 

4.3 Projectbijdrage ................................................................................................................... 8 

4.3.1 Inleiding ....................................................................................................................... 8 

4.3.2 Niet en naderend overbelaste situaties ....................................................................... 9 

4.3.3 Algemene effectbeoordeling stikstofdepositie ........................................................... 10 

4.3.4 Natura 2000-gebied Lemselermaten......................................................................... 12 

4.3.5 Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek .......................... 28 

5 Conclusie ................................................................................................................................. 32 

6 Literatuur ................................................................................................................................. 33 

 



 

 4/33  

 

 

Kenmerk R002-1281664-V01 

1  

1.1 Doel 
In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen onderzoekt TAUW de effecten van de 

beoogde bestemmingsplanwijziging Spikkert 3 te Weerselo op de natuurwetgeving. De beoogde 

ontwikkeling kan alleen doorgaan indien deze niet in strijd is met de natuurwetgeving, of als de 

benodigde vergunningen worden verleend. In voorliggende rapportage worden uitsluitend de 

effecten van de beoogde activiteit op Natura 2000-gebieden beschouwd. De rapportage geeft 

antwoord op de volgende vragen: 

 In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met het onderdeel 

gebiedenbescherming van de Wet natuurbescherming (Wnb)? 

 Zijn maatregelen en/of een vergunning benodigd? 

 Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 

 

1.2 Te beschouwen onderdelen Wnb 
Voorliggende rapportage heeft betrekking op de effecten van de beoogde activiteit op Natura 

2000-gebieden. Effecten op beschermde soorten zijn niet op voorhand uit te sluiten, deze dienen 

nader onderzocht te worden. Het plangebied is niet gelegen binnen planologische 

beschermingsregimes zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Vervolgstappen zijn dus niet 

benodigd. Het onderdeel houtopstanden is niet van toepassing aangezien er geen bomen gekapt 

worden. 

 

1.3 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op voorliggende rapportage: 

 Voor de effectbeoordeling van de aanlegfase is gebruik gemaakt van de AERIUS 

berekening waarin de realisatie van 7 nieuwe woningen over de maximale 12 maanden   

is opgenomen. 

 Voor de effectbeoordeling van de gebruiksfase is de AERIUS berekening gebruikt waarin 

worst-case is uitgegaan van de realisatie van uitsluitend vrijstaande woningen, waarbij de 

hoogste verkeersaantrekkende werking wordt verwacht. 

 Emissies ten gevolge van eventuele sfeerhaarden (houtkachels) in de gebruiksfase zijn 

meegenomen in de AERIUS berekening 
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2  

2.1 Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen in het noordoosten van Weerselo, aan de Spikkert 3. Weerselo is 

gelegen in de gemeente Dinkelland. Het plangebied betreft een enigszins verruigd grasland. De 

omgeving is in agrarisch gebruik of er zijn ook woningen aanwezig. 

 

 
Figuur 2.1 Plangebied  Weerselo, Spikkert 3 (bron Stikstofdepositie-onderzoek) 

 

2.2 Beoogde ontwikkeling 
In 2016 is er een bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie van 26 woningen.  

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft de wens hier 7 woningen aan toe te voegen.  

Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld waarbij in totaal 33 woningen 

gerealiseerd kunnen worden. De aanleg zal maximaal 12 maanden duren.  
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3  

3.1 Wet natuurbescherming 
wettelijke stelsel voor natuurbescherming van 

-

hiervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie 

Overijssel is het bevoegd gezag door middel van een vergunning. 

 

3.2 Beschermingsregime Natura 2000 bij plannen 
Een plan kan alleen worden vastgesteld indien er afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten geen sprake is van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Dat 

vloeit voort uit artikel 2.7, eerste lid van de Wnb.  

 

 

 

 

 

Plannen kunnen alleen worden vastgesteld indien er geen gevolgen zijn voor de 

instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden. In deze voortoets wordt dan ook 

nagegaan óf de beoogde ontwikkeling gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden, en zo ja 

welke gevolgen.  

 

Indien (significante) gevolgen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dient op basis van 

artikel 2.8, eerste lid, een passende beoordeling te worden gemaakt van de gevolgen voor het 

Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen voor dat gebied. Een plan 

mag dan uitsluitend worden vastgesteld indien uit de passende beoordeling de zekerheid is 

verkregen dat er geen sprake is van (significante) gevolgen.  

 

Wanneer (significante) gevolgen op voorhand kunnen worden uitgesloten kan het plan worden 

vastgesteld. Een passende beoordeling is in dat geval niet benodigd.  

 

noodzakelijk is.  

 
  

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 

2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 

voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid. 
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4  

4.1 Inleiding 
In de omgeving van het plangebied zijn twee Natura 2000-gebieden aanwezig (zie figuur 4.1), te 

weten: 

 Lemselermaten, gelegen op 1 kilometer afstand 

 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, gelegen op 2,9 kilometer afstand 
 

 
Figuur 4.1 Plangebied met omliggende Natura 2000-gebieden 
 
 

Deze Natura 2000-gebiede liggen op een dusdanige afstand dat alleen storingsfactoren met een 

reikwijdte groter dan een kilometer hier effecten kunnen hebben. Van de diverse storingsfactoren 

zijn dat als gevolg van deze activiteit uitsluitend stikstofemissies naar de lucht. Als gevolg van de 

afstand tot Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de werkzaamheden zijn effecten 

anders dan door stikstofdepositie op voorhand uitgesloten. 
 

4.2 Werkwijze 
Op basis van de stikstofberekening, uitgevoerd in AERIUS 2020, zijn de locaties waar sprake is 

van een toename van stikstofdepositie in beeld gebracht. Hierbij worden de relevante 

instandhoudingsdoelen beschouwd. Onder relevante instandhoudingsdoelen worden de 

instandhoudingsdoelen verstaan die gevoelig zijn voor stikstofdepositie en waar ook sprake is van 

een toename van stikstofdepositie als gevolg van het beoogd voornemen. Habitattypen en 
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leefgebieden van soorten die niet stikstofgevoelig zijn of waar geen toename is berekend worden 

als niet relevant beschouwd en niet verder in de beoordeling betrokken.  

 

In de beoordeling zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

 Algemene beschrijving van het habitattype of leefgebied 

 Instandhoudingsdoelstelling 

 Locatie en omvang depositie 

 Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

 Trends 

 Analyse sturende factoren 

 Conclusie 

 

4.3 Projectbijdrage 
 

4.3.1 Inleiding 

Uit de AERIUS berekening blijkt dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling in de aanlegfase 

sprake is van een tijdelijke toename van stikstofdepositie in twee Natura 2000-gebieden. Dit 

betreft Natura 2000-gebied Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. In 

beide Natura 2000-gebieden zijn uitsluitend aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De resultaten 

van de AERIUS berekening zijn weergegeven in tabel 4.1 en figuur 4.2. 

 

Tabel 4.1 Projectbijdrage als gevolg van de beoogde ontwikkeling op Natura 2000-gebieden in de aanlegfase 

Habitattype Maximale depositie 

(mol/ha/jaar) 

Oppervlak 

(ha) 

Relevante HR-soorten 

Natura 2000-gebied Lemselermaten 

Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 

0,01 7,3 

 
Zeggekorfslak 

Vochtige heiden (hogere zandgronden) 
0,01 1,3 

- 

Pioniervegetaties met snavelbiezen 
0,01 0,5 

- 

Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 
0,01 0,8 

- 

Blauwgraslanden 
0,01 0,7 

- 

Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 

Eiken-haagbeukenbossen (hogere 

zandgronden) 

0,01 4,2 

 
- 
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Figuur 4.2 Projectbijdrage aanlegfase 

 

4.3.2 Niet en naderend overbelaste situaties 

De beoordeling van effect (zowel op zichzelf als cumulatief) is ingeval van een onderbelaste 

situatie alleen relevant indien de achtergronddepositie inclusief projecteffect (vermeerderd met 

eventuele cumulatieve effecten van alle vergunde/vastgestelde, maar nog niet gerealiseerde 

plannen/projecten), alsnog kan leiden tot een overbelaste situatie. AERIUS Calculator maakt 

onderscheid tussen hexagonen met een (naderende) overbelasting en hexagonen zonder 

overbelasting. Voor die naderende overbelasting wordt een bandbreedte van 70 mol N/ha/jaar 

onder de KDW1 aangehouden. Deze bandbreedte is ruim voldoende om een eventuele verhoging 

van de ADW2 door cumulatie met andere plannen/projecten op te vangen. Dit betekent dat ingeval 

van een onderbelaste situatie een projecteffect op zichzelf én in cumulatie met andere 

plannen/projecten gezien de zeer tijdelijke en relatief lage depositiebijdragen niet tot significante 

gevolgen kan leiden. Ook niet als de ADW in combinatie met het projecteffect dicht bij de KDW zit. 

Als gevolg daarvan is in de ecologische beoordeling een effect op een onderbelaste situatie ook 

als zodanig beoordeeld. Nadere ecologische onderbouwing is hierbij niet noodzakelijk omdat er 

geen reële kans is dat de KDW overschreden zou worden. 

 
  

 
1 KDW: Kritische depositiewaarde 

2 ADW: Achtergrond depositiewaarde, dat wil zeggen de reeds bestaande depositie door andere stikstofemissies 
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4.3.3 Algemene effectbeoordeling stikstofdepositie 

 

4.3.3.1 Inleiding 

Stikstof is een belangrijke voedselbron voor planten, echter door een overmaat aan stikstof 

kunnen vegetaties veranderen door vermesting en verzuring. Planten als brandnetels en grassen 

profiteren van veel stikstof en overwoekeren andere planten. Hierdoor kunnen bijzondere 

voedselarme vegetaties verruigen en kenmerkende (zeldzame) plantensoorten verdwijnen.  

 

Daardoor kunnen ook insecten verdwijnen wat weer schadelijk kan zijn voor vogels die op 

insecten jagen. De stikstofdepositie kan bestaan uit stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). 

Waarbij stikstofoxiden vooral door verkeer en industrie wordt uitgestoten en de ammoniak met 

name bij veehouderijen vandaan komt. Er kan een verschil zijn in effecten door stikstofoxiden en 

door ammoniak. Beide kunnen leiden tot vermesting, vooral de ammoniak leidt tot een verzuring. 

 

4.3.3.2 Kleine eenmalige deposities 

In de aanlegfase van een project wordt materieel ingezet dat slechts tijdelijk stikstofemissie 

veroorzaakt. In een publicatie van BIJ12 wordt gesteld dat middels een voortoets kan worden 

onderbouwd dat bij kleine, tijdelijke deposities zowel op zichzelf als in cumulatie op voorhand 

geen sprake zal zijn van significant negatieve effecten. Uitgangspunt hierbij is dat de aanlegfase 

kleiner of gelijk aan 0,05 mol/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar duurt, of equivalent hiervan 

(BIJ12, 2021). In dit project is sprake van een depositie van maximaal 0,01 mol/ha/jaar gedurende 

één jaar. Er is in dit geval dus sprake van een kleine tijdelijke depositie als bedoeld in de 

publicatie van BIJ12. Voor dergelijke situaties wordt op dit moment door de bevoegde gezagen 

voor de vergunningverlening (in dit geval provincie Overijssel) als beleidsuitgangspunt gehanteerd 

dat geen vergunning noodzakelijk is. 

 

4.3.3.3 Kritische depositiewaarde 

Natura 2000-gebieden hebben instandhoudingsdoelen voor habitattypen en soorten. Voor alle 

habitattypen en leefgebieden van soorten zijn kritische depositiewaarden (KDW) opgesteld. 

Atmosferische stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting van habitattypen wanneer 

deze boven de kritische depositiewaarde komt.  

 

Een kritisch depositieniveau is gedefinieerd als de maximaal toelaatbare hoeveelheid 

atmosferische depositie waarbij, volgens de huidige wetenschappelijke kennis, negatieve effecten 

op de structuur en de functies van ecosystemen niet optreden (Compendium voor de 

leefomgeving, 2013). Wanneer de atmosferische depositie hoger is dan de kritische 

depositiewaarde van het habitattype of het leefgebied van Habitat- of Vogelrichtlijnsoorten bestaat 

een risico op een significant negatief effect, waardoor geformuleerde 

instandhoudingsdoelstellingen mogelijk niet duurzaam kunnen worden gerealiseerd. 
 

De KDW is in Van Dobben et. al (2012) primair uitgedrukt in (hele) kilogrammen stikstof per 

hectare per jaar (N/ha/j). In internationale wetenschappelijke publicaties worden kritische 

depositiewaarden veelal beschreven in de vorm van ranges (bandbreedtes). Deze ranges 
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beschrijven enerzijds de variatie in kritische depositiewaarden als gevolg van verschillen in 

gevoeligheid binnen een ecosysteem, anderzijds beschrijven zij de betrouwbaarheidsmarges als 

gevolg van methodische onzekerheden. Van Dobben heeft de KDW gepreciseerd naar een 

concrete waarde per N2000-habitattype.  

 

Daarbij wordt aangegeven dat de kritische depositiewaarden met een onzekerheidsmarge van 

minimaal 1 kg moeten worden gehanteerd, deze waarden zijn vastgesteld binnen marges van 

± 5 kg N/ha/j (Cunha et al. 2002).  

Omdat vaak gebruik wordt gemaakt van mol-eenheid, zijn de kilogrammen omgerekend naar hele 

mol (1kg N = 71,43 mol N). Gelet hierop zijn er ecologisch gezien binnen deze marges geen 

aantoonbare verschillen in de kwaliteit van een habitat bij verschillen in depositie die kleiner zijn 

dan 1 kilogram per hectare per jaar, hetgeen ongeveer gelijk staat aan een depositie van 70 mol N 

per hectare per jaar. 

 

4.3.3.4 Relevante stikstofbijdrage 

Om daadwerkelijk tot een kwaliteitsverlies van habitattypen te komen is een grote of langdurige 

stikstofdepositiebijdrage nodig. Voor stikstofdepositie geldt dat het accumuleert in het systeem en 

dat ook kleine hoeveelheden die lange tijd deponeren kunnen leiden tot een accumulatie met alle 

gevolgen van dien. Een ecologische verandering is echter pas waarneembaar als een aanzienlijke 

hoeveelheid gedurende meerdere jaren (langdurig) accumuleert in het systeem. 

Pas in geval van een relevante blijvende stikstofdepositiebijdrage treden na tientallen jaren 

ecologische effecten in de vorm van kwaliteitsverlies en uiteindelijk areaalverlies op. Dit speelt 

zich, afhankelijk van de gevoeligheid van een habitattype, af in een periode van 10-20 jaar  

(zie tabel 4.2). Hierbij is geen rekening gehouden met het huidige reguliere beheer om de 

habitattypen in stand te houden. 
 
Tabel 4.2 Indeling van gevoeligheidsklassen voor habitattypen en tijdspad voor daadwerkelijk areaalverlies van een 

habitattype als gevolg van kwaliteitsverlies door stikstofdepositie3 

Gevoeligheidsklasse  
KDW 

Habitattypen voorbeelden  

Tijdspad daadwerkelijk 
verlies habitattype  
(uitgezonderd 
gebufferde typen*) 

(mol N/ha/j) (kg N/ha/j) 

uiterst gevoelig  <1000 6-15 kg 
Zwakgebufferde en zure vennen, 
zandverstuivingen, heischrale 
graslanden, actieve hoogvenen  

10 jaar  

zeer gevoelig  1000-1500 15 -21 kg 

Droge en vochtige heidetypen, 
jeneverbesstruwelen, oude 
eikenbossen, Blauwgraslanden, 
kalkmoerassen pioniervegetaties, 
beuken-eikenbossen, Stroomdal- 
en glanshaverhooilanden.  

12,5 jaar  

gevoelig 1500-2000 21-28 kg Beekbegeleidende bossen  15 jaar  

matig gevoelig  >2000 > 28 kg 

Beken en rivieren met 
waterplanten, meren met 
krabbenscheer, essen-
iepenbossen, kranswierwateren  

20 jaar  

 
3  Conform Goderie R. en K. Vertegaal (2020), Achtergrondnotitie actualiseren StikstofEffectvoorspellingsModel (SEM 3.1) 
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* Bij gebufferde habitattypen (gebufferde vennen, heischrale graslanden, blauwgraslanden, kranswierwateren, meren met 

krabbenscheer) is geen 

situatie (o.a. mate van buffering)5 

 

Zolang van een plan of project geen sprake is van een langdurige relevante (dat is in ieder geval 

meerdere molen gedurende meerdere jaren) stikstofdepositiebijdrage, treden er geen wijzigingen 

in de standplaatsfactoren en de vegetatie in het veld op waardoor de kwaliteit van habitats kunnen 

worden beïnvloed. Significant negatieve gevolgen van zeer kleine tijdelijke bijdragen zijn daarmee 

op voorhand uit te sluiten.  

 

4.3.3.5 Natuurlijke fluctuaties in depositie 

De daadwerkelijke depositie van stikstof in een specifiek jaar wordt sterk bepaald door 

meteorologische fluctuaties in windsnelheden, windrichtingen en neerslaghoeveelheden die in het 

betreffende jaar optreden. In het achtergrondrapport bij de grootschalige concentratie- en 

depositiekaarten van Nederland is door RIVM/PBL aangegeven dat er sprake is van natuurlijke 

fluctuaties van de daadwerkelijke depositie van ongeveer 10 % ten opzichte van de gemiddelde 

achtergronddepositie (RIVM, 2013). De achtergronddepositie voor het deel in de Natura 2000- 

gebieden waar een toename in depositie is berekend ligt op gemiddeld 1.600 mol N/ha/jaar 

(AERIUS 2020). Hier zijn dus natuurlijke fluctuaties in depositie in de orde van grootte van 

160 mol N/ha/jaar of meer ten opzichte van de achtergronddepositie, dus 320 mol N/ha/jaar in 

totaal. Ook in dit opzicht is een tijdelijke depositie van 0,01 mol verwaarloosbaar. 

 

4.3.3.6 Conclusies algemene effectenanalyse stikstof 

Een tijdelijke kleine depositiebijdrage valt al snel weg tegen de natuurlijke fluctuaties in de 

feitelijke depositie en de ranges in gevoeligheid van habitats en leefgebieden van soorten.  

Daarmee zijn tijdelijke effecten daarmee op zichzelf beschouwd geen relevant risico voor het 

optreden van ongewenste ecologische effecten. Er dient echter bij kleine effecten rekening te 

worden gehouden met de mogelijkheid van cumulatie. Cumulatief kan immers wel sprake zijn van 

een risico op relevante effecten. Echter, bij zeer kleine tijdelijke depositietoenames kleiner dan 

0,06 mol N/ha/jaar is ook dat risico verwaarloosbaar. Desalniettemin wordt hierna voor de 

relevante Natura 2000-gebieden onderzocht of het risico op effecten daadwerkelijk is uitgesloten. 

 

4.3.4 Natura 2000-gebied Lemselermaten 

 

4.3.4.1 Natuurwaarden 

Het Natura 2000-gebied de Lemselermaten is onderdeel van een beekdallandschap en ligt in de 

gemeente Dinkelland, ten zuidoosten van Weerselo, tussen de Weerselerbeek en de 

Dollandbeek. Het centrale deel van het gebied wordt gevormd door een dekzandrug, met enkele 

landbouwpercelen en heide.  Door de bodemopbouw en de daarmee samenhangende 

kwelstromen is er een aanvoer van basenrijk, matig voedselarm water naar het gebied. Het 

gebied gekenmerkt door voornamelijk natte vegetaties die allemaal afhankelijk zijn van een goede 

vocht- en nutriëntenhuishouding en gevoelig zijn voor verlaging van de grondwaterstand en grote 
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fluctuaties in waterpeil.  

In de eerste helft van de vorige eeuw bestond het gebied grotendeels uit schrale graslanden langs 

door de boeren verlaten en raakten begroeid met elzenbroek. Het grootste deel van de zandrug 

en sommige beekdalgraslanden werden ontgonnen en gedraineerd. 

Bijzonder in het gebied zijn stukjes kalkmoeras en restanten van trilveenvegetatie in het centrale 

deel van h H6410 Blauwgrasland (Cirsio-Molinietum 

typicum) en H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) op voedselrijke en 

basenrijke bodems in de nabijheid van beide beken. Verspreid over het gebied komt de 

zeggekorfslak voor. Verder zijn er vooral natte heideterreinen te vinden in het gebied (Provincie 

Overijssel, 2016). 

 
De belangrijkste landschapsecologische en vegetatievormende processen in het Natura 2000- 

gebied liggen rondom de watertoevoer in het gebied en het nutrienten- en ionenaanbod. 

Met name in de zomer treed er verdroging op in het gebied door het dalen van de 

grondwaterstand dit word onder andere veroorzaakt door( (Provincie Overijssel, 2016): 

- Grondwaterwinning van drinkwater op 1 km ten zuidoosten van het gebied;  

- Drainage in de directe omgeving ten behoeve van de landbouw.  

- De diepe ligging van de Weerselerbeek en de Dollandbeek 

 

De beschikbaarheid van nutriënten vormt een knelpunt voor het behoud van de habitattypen en 

word veroorzaakt door de volgende factoren:  

- Vrijkomen van nutriënten als gevolg van afspoeling van agrarische percelen binnen de 

begrenzing van de Lemselermaten (Kiwa, 2007);  

- Vrijkomen van nutriënten als gevolg van bodemprocessen die op gang komen door de 

toevoer van sulfaat vanuit landbouwbemesting via lokaal grondwater (Aggenbach & 

Jansen, 2004);  

- Vrijkomen van nutriënten als gevolg van bodemprocessen die op gang komen door de 

toevoer van sulfaat vanuit landbouwbemesting via regionaal grondwater dat infiltreert in 

de omgeving van Oldenzaal en na een lange weg door de bodem uittreedt in de 

Lemselermaten e.o. (Aggenbach & Jansen, 2004);  

- Vrijkomen van nutriënten door de afbraak van organisch materiaal door verdroging, de 

 

- Aanvoer van stikstof door de lucht wat stikstofdepositie veroorzaakt in het gebied (Gies et 

al., 2008). 

 

 

4.3.4.2 H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

 

Algemene omschrijving 

Dit habitatsubtype komt vooral voor in beekdalen en laag gelegen delen van de hogere 

zandgronden, op plekken die onder invloed staan van overstromend beekwater en/of gevoed 

worden door grondwater dat afkomstig is van aangrenzende hoger gelegen gebieden. Door 
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voeding met oppervlaktewater en grondwater zijn de standplaatsen relatief rijk aan basen en 

nutriënten. De beekbegeleidende essenbossen in beekdalen en langs kleinere rivieren van de 

hogere zandgronden en het heuvelland vertonen veel overeenkomst met het vochtige 

hardhoutooibos. Echter bezitten ze een typische ondergroei met een bijzonder uitbundig 

voorjaarsaspect. In het rivierengebied komt dit subtype soms ook voor, in de vorm van Vogelkers-

Essenbos. In brongebieden van beekdalen wisselen deze bossen af met natte bossen waarin 

zwarte els op de voorgrond treedt. Ook deze zogenoemde elzenbroekbossen worden tot dit 

habitattype H91E0 C gerekend (Profiel H91E0C).  en komt voor op plekken met periodieke tot 

langdurige kwel van basenrijk grondwater en waar deels de afvoer van oppervlaktewater 

stagneert. De best ontwikkelde vormen staan langdurig onder invloed van basenrijke kwel 

(Provincie Overijssel, 2017). 

 

Instandhoudingsdoel 

Voor het habitattype is de doelstelling geformuleerd voor behoud verspreiding, uitbreiding 

oppervlakte en verbetering kwaliteit. 

Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitattype kalkmoerassen (H7230) is 

toegestaan. De kwaliteitsverbetering en de achteruitgang in oppervlakte van het habitattype ten 

gunste van kalkmoerassen (H7230) mogen echter niet ten koste gaan van specifieke locaties van 

het leefgebied van de zeggekorfslak (H1016). 

 

 

 

 

 

Locatie en omvang depositie 

In figuur 4.3 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 

H91E0C in de aanlegfase. De maximale projectbijdrage op overbelaste situaties betreft in de 

aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 10 ha en de maximale projectbijdrage op naderend 

overbelaste situaties in de aanlegfase betreft 0,01 mol/ha/jaar op circa 1 ha. 
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Figuur 2.3 Projectbijdrage op H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) in de aanlegfase 

 

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

De kritische depositiewaarde van H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

is 1857 mol/ha/jaar. De achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1281 

mol/ha/jaar, gemiddeld 1713 mol/ha/jaar en maximaal 1981 mol/ha/jaar. In niet alle hexagonen 

wordt de kritische depositiewaarde overschreden (zie ook figuur 4.3). In vijf hexagonen is sprake 

van een overbelaste situatie, in twee hexagonen van een naderend overbelaste situatie en in 21 

hexagonen is sprake van een niet overbelaste situatie. 

 

Trend 

In Lemselermaten komt het habitattype H91E0C komt voor in een matige tot goede kwaliteit, over 

een berekende oppervlakte van ca. 1,58 ha. Door voortschrijdende verzuring en eutrofiëring als 

gevolg van verdroging die grotendeels al voor 1990 is opgetreden gaat de kwaliteit achteruit. 

Mogelijk treedt ook nog een afname van de oppervlakte op omdat de elzenopstanden een 

ondergroei ontwikkelen die niet meer tot het habitattype kan worden gerekend. 

 

Analyse sturende factoren 

Voor behoud van het habitattype in het hele Natura 2000 gebied is ontwatering in en rond het 

Natura 2000 gebied een groot knelpunt. Ontwatering van het gebied zorgt momenteel voor 
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achteruitgang van het habitattype via eutrofiëring en verzuring door verlaagde grondwaterstanden 

en de afname van het basenrijk kwelwater in de bodem (Provincie Overijssel, 2017).  

Op de iets hoger gelegen delen van het gebied is de verzuring terug te zien aan de opkomst van 

grote brandnetel en braam in de ondergroei (Provincie Overijssel, 2016).  

 

Binnen dit habitattype komt het elzenbroekbos komt voor op plekken met periodieke tot langdurige 

kwel van basenrijk grondwater en waar deels de afvoer van oppervlaktewater stagneert. De best 

ontwikkelde vormen staan langdurig onder invloed van basenrijke kwel. Door verdroging 

eutrofiëring en bosvorming door staken van het hooilandbeheer belemmeren de ontwikkeling van 

deze plekken (Provincie Overijssel, 2017).   

Elzen zijn niet goed bestand tegen de droogte met als gevolg dat er in de afgelopen jaren er in het 

elzenbroekbos een verschuiving te zien is in het bomenbestand van elzen naar essen (Provincie 

Overijssel, 2016). 

 

Conclusie 

De eenmalige, op zichzelf verwaarloosbare, emissie van 0,01 mol/ha/jaar gedurende één jaar zal 

met zekerheid geen effecten hebben op het habitattype H91E0C Vochtige alluviale bossen in het 

Natura 2000-gebied Lemselermaten. 

 

 

4.3.4.3 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

 

Algemene omschrijving 

Dit type vochtige heiden komt voor op voedselarme, zeer natte tot zeer vochtige, matig zure tot 

zure standplaatsen op de hogere zandgronden en in het heuvelland. De meest zure en natte 

heiden tenderen naar hoogveen. Kenmerkend is de hoge bedekking van gewone dophei. Open 

begroeiingen zijn vaak rijk aan korstmossen. In gedegradeerde vochtige heide gaan grassen zoals 

pijpenstrootje domineren of treden struiken zoals gagel op de voorgrond. Begroeiingen met gagel 

worden tot het habitattype gerekend, indien deze met de bovengenoemde 

plantengemeenschappen kleinschalige mozaïeken vormen, maar niet domineren.  

De begroeiingen van dit subtype vochtige heide op zandgronden variëren afhankelijk van de 

waterhuishouding, de ouderdom en het leemgehalte van de bodem. Landschappelijk gezien 

komen natte heiden op zandgrond o.a. voor op de oevers van vennen, op beekdalflanken, in 

laagten met een ondoorlaatbare ondergrond en in tot op het zand afgegraven voormalige 

hoogveengebieden (Profiel H4010).  

 

 

Instandhoudingsdoel 

Voor het habitattype is de doelstelling geformuleerd voor behoud verspreiding, behoud, maar 

lokaal uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 

 

Locatie en omvang depositie 
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In figuur 4.4 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 

H4010A in de aanlegfase. De maximale projectbijdrage op overbelaste situaties betreft in de 

aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 1,3 ha. 

 

 
Figuur 4.4  Projectbijdrage op H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) in de aanlegfase 

 

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

De kritische depositiewaarde van H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) is 1214 

mol/ha/jaar. De achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1554 mol/ha/jaar, 

gemiddeld 1616 mol/ha/jaar en maximaal 1824 mol/ha/jaar. In alle hexagonen wordt de kritische 

depositiewaarde overschreden (zie ook figuur 4.4).  

 

Trend 

Het habitattype komt met een goede kwaliteit voor, over een oppervlak van ca. 1 ha. Vanwege 

bosvorming is dit naar verwachting geen bestendige situatie en gaat in kwaliteit achteruit door 

bosvorming (Arcadis, 2009). Trend in oppervlakte is stabiel (Provincie Overijssel, 2017).  

 

 

Analyse sturende factoren 

De vegetatie van dit habitattype komt voor op voedselarme en natte standplaatsen en is daarmee 

bijzonder gevoelig voor daling van de grondwaterstand en grote fluctuaties in waterpeil. De 

ontwatering in het gebied door sloten, buisdrainage en genormaliseerde beken, drinkwaterwinning 
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Weerselo, en grondwateronttrekking voor landbouw vormen daarmee een belemmering voor de 

verbetering van de kwaliteit van dit habitattype (Provincie Overijssel, 2017). Verder treed er door 

de verdroging en verruiging ook verlanding op van de oligotrofe vennetjes in het gebied en rukken 

er vanuit de bosrand meer algemene, stikstofminnende soorten op (Provincie Overijssel, 2016) 

 

Daarnaast treed vermesting van het grondwater op door agrarisch gebruik in het intrekgebied 

binnen Natura 2000 begrenzing, waardoor er sprake is van eutrofiëring. Dit uit zich in vergrassing 

met soortenarme pijpenstrootje-begroeiingen en struweel (Provincie Overijssel, 2017). 

 

Voor het behoud van het habitat type zijn maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding en 

reductie van stikstof depositie essentieel. Verder kan verwijdering van boomopslag bijdragen aan  

het behoud van oppervlakte en kwaliteit van het gebied. 

 

Conclusie 

Het gebied is zeer gevoelig voor stikstofdepositie. Echter is de stikstofdepositie van 0,01 

mol/ha/jaar door stikstofoxiden te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op 

de vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft 

daarom geen invloed op de trend, waardoor er geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is 

een significant effect op dit habitattype uitgesloten.  
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4.3.4.4 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

 
Algemene omschrijving 

Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komen voor op zeer natte tot vochtige bodems 

die zuur tot matig zuur zijn en zeer voedselarm tot voedselarm zijn. Op natuurlijke wijze onstaan 

dit habitattype door langdurige waterstagnatie in laagten. Dit gebeurt echter nog maar weinig. 

Meestal ontwikkelen deze pioniergemeenschappen met snavelbiezen zich op de natte minerale 

zandbodem die blootgelegd wordt door het steken van plaggen of die ontstaat als gevolg van 

intensieve betreding. Hier zijn de pioniervegetaties van het habitattype doorgaans slechts 

kortstondig aanwezig. Ze gaan daar al snel over in gesloten vochtige heidebegroeiingen, die deel 

uitmaken van habitattype H4010 (profiel H7150).  

 

Instandhoudingsdoel 

Voor het habitattype is de doelstelling geformuleerd voor behoud oppervlakte en kwaliteit. 

 

Locatie en omvang depositie 

In figuur 4.5 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 

H7150 in de aanlegfase. De maximale projectbijdrage op overbelaste situaties betreft in de 

aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 0,5 ha. 

 

 
Figuur 4.5  Projectbijdrage op H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen in aanlegfase 
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Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

De kritische depositiewaarde van H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen is 1429 mol/ha/jaar. 

De achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1554 mol/ha/jaar, gemiddeld 

1639 mol/ha/jaar en maximaal 1824 mol/ha/jaar. In alle hexagonen wordt de kritische 

depositiewaarde overschreden (zie ook figuur 4.5).  

 

Trend 

Het habitattype is aanwezig naast de vochtige heiden, hogere zandgronden (H4010A) in het 

gebied (Ministerie EZ, 2011), over een oppervlak van ca. 0,24 ha. Trends in areaal en kwaliteit 

habitattype zijn op dit moment niet goed in beeld (Grontmij, 2009). 

 

Analyse sturende factoren 

Dit habitattype gedijt op natte voedselarme grond en is daarmee gevoelig voor verdroging en 

vermesting. Net zoals bij het habitattype H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) is een 

knelpunt voor het habitattype verdroging door sloten, buisdrainage en genormaliseerde beken, 

drinkwaterwinning Weerselo, en grondwateronttrekking voor landbouw. Daarnaast is sprake van 

vermesting van grondwater als gevolg van agrarisch landgebruik binnen het Natura 2000-gebied. 

Beide factoren hebben als gevolg dat de kwaliteit van het habitattype afneemt. Voor het 

tegengaan van verdroging en vermesting zijn maatregelen in de waterhuishouding noodzakelijk. 

Daarnaast kan de opslag van bomen een knelpunt vormen voor het behoud van oppervlakte van 

dit habitat. 

 

Het periodieke plaggen van kleine oppervlakte kan bijdragen aan het behoud van dit habitattype. 

Door de top 50cm aan nutriëntrijke bodem te verwijderen word er een voedselarme zandbodem 

blootgelegd. Deze open zandgrond kan zorgen voor de opkomst van pioniersvegetatie met 

snavelbiezen (Provincie Overijssel, 2016).  

 

Vernattingsmaatregelen waarbij langdurige waterstagnatie in de laagte optreed kunnen ook 

bijdragen aan de aan de opkomst van pioniervegetatie in het gebied (Profiel H7150). Zonder deze 

maatregelen in beheer zal de vegetatie van dit habitat door het proces van successie verschuiven 

naar vegetatie kenmerkend voor het habitattype H4010A Vochtige heide (Provincie Overijssel, 

2017).  

 

Conclusie 

De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar is te beperkt en te 

tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de vegetatiesamenstelling of abiotische 

randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom geen invloed op de trend, waardoor er 

geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een significant effect op dit habitattype 

uitgesloten.  
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4.3.4.5 H6230 Heischrale graslanden 

 

Algemene omschrijving 

Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zure tot matig zure, meestal sterk 

humeuze bodems. Op vochtige tot natte standplaatsen wordt het vochtgehalte en de zuurgraad 

vooral gebufferd door de bodem zelf. Op droge zand- en veengronden en kalkarme duinen is het 

type voor de vochtvoorziening en buffering meestal afhankelijk van de externe aanvoer van basen 

met zacht grondwater van lokale herkomst. Goed ontwikkelde heischrale graslanden zijn zeer rijk 

aan allerlei grassoorten, kruiden en paddenstoelen. Op de hogere zandgronden komen heischrale 

graslanden voor op zowel vochtige standplaatsen (associatie van klokjesgentiaan en borstelgras) 

als op relatief droge standplaatsen (associatie van liggend walstro en schapegras). Ook kan het 

door verzuring ontstaan uit blauwgraslanden (H6410), als tussenstadium in de ontwikkeling naar 

zure heidevegetaties. 

 

Instandhoudingsdoel 

Voor het habitattype is de doelstelling geformuleerd voor behoud oppervlakte en kwaliteit.  

 

Locatie en omvang depositie 

In figuur 4.6 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 

H6230 in de aanlegfase. De maximale projectbijdrage op overbelaste situaties betreft in de 

aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 0,8 ha. 
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Figuur 4.6 Projectbijdrage op H6230 Heischrale graslanden in aanlegfase 

 

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde van H6230 Heischrale graslanden is 714 mol/ha/jaar. De 

achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1260 mol/ha/jaar, gemiddeld 1363 

mol/ha/jaar en maximaal 1456 mol/ha/jaar. In alle hexagonen wordt de kritische depositiewaarde 

overschreden (zie ook figuur 4.6). 

 

Trend 

Het habitattype is over een kleine oppervlakte centraal in het gebied aanwezig (ca. 0,2 ha) en is  

daar ontstaan na natuurontwikkeling (Ministerie EZ, 2011). De trend in oppervlakte is positief: in 

de periode 2010-2013 heeft zich aan de oostzijde van het kerngebied/Oude Maatje heischraal 

grasland ontwikkeld (med. F. Eysink). Het is niet precies bekend hoe de kwaliteit van het 

habitattype zich recent heeft ontwikkeld, de trend in kwaliteit is onbekend 

 

Analyse sturende factoren 

Het habitattype H6230 Heischrale graslanden is zeer gevoelig voor stikstofdepositie. Bij 

onderzoeken in West-Europa is een significante daling aangetoond in soortenrijkdom van het 

habitattype bij overschrijding van de kritische depositiewaarde (Provincie Overijssel, 2016). Naast 

vermesting kunnen verdroging en verzuring door verminderde kwel als gevolg van ontwatering 

knelpunten zijn. Maatregelen in de waterhuishouding en hooilandbeheer dragen bij aan behoud 

(Provincie Overijssel, 2017).  Verdere knelpunten voor het habitattype zijn onbekend aangezien 
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het habitattype niet gedocumenteerd is ten tijde van het opstellen van het werkdocument 

(Grontmij, 2009) 

 

Conclusie 

De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar is te beperkt en te 

tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de vegetatiesamenstelling of abiotische 

randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom geen invloed op de trend, waardoor er 

geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een significant effect op dit habitattype 

uitgesloten.  

 

 

4.3.4.6 H6410 Blauwgraslanden 

 

Algemene omschrijving 

Het zijn soortenrijke hooilanden op voedselarme, matig zure tot neutrale bodems. Buffering vindt 

plaats door aanvoer van basen met grond- en/of oppervlaktewater. In de winter staat het 

grondwater aan of op maaiveld, in de zomer zakt de grondwaterstand enkele decimeters of meer 

weg. De naam blauwgrasland is afgeleid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het 

aanzien bepalen. Dat zijn bijvoorbeeld Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), blauwe zegge (Carex 

panicea) en tandjesgras (Danthonia decumbens). De blauwgraslanden worden 

plantensociologisch gerekend tot het verbond Junco-Molinion. De begroeiingen kennen een grote 

variatie in soortensamenstelling, afhankelijk van bodem, hydrologie en geografische ligging. In 

beekdalen is de Veldrus kenmerkend. Verder worden schrale hooilanden met veel Veldrus 

eveneens tot het habitattype H6410 gerekend, wanneer ze veel soorten van het verbond Junco-

Molinion bevatten (profiel H6410).  

 

Instandhoudingsdoel 

Voor het habitattype is de doelstelling geformuleerd voor behoud oppervlakte en kwaliteit. 

 

Locatie en omvang depositie 

In figuur 4.7 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 

H6410 in de aanlegfase. De maximale projectbijdrage op overbelaste situaties betreft in de 

aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 0,7 ha. 
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Figuur 4.7 Projectbijdrage op H6410 Blauwgraslanden in aanlegfase 

 

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

De kritische depositiewaarde van H6410 Blauwgraslanden is 1071 mol/ha/jaar. De 

achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1260 mol/ha/jaar, gemiddeld 1500 

mol/ha/jaar en maximaal 1732 mol/ha/jaar. In alle hexagonen wordt de kritische depositiewaarde 

overschreden (zie ook figuur 4.7). 

 

Trend 

Het habitattype komt deels met een goede kwaliteit voor, en deels matig ontwikkeld, over een 

oppervlakte van ca. 0,45 ha. (op basis van de habitattypenkaart). Echter voor zowel oppervlak als 

kwaliteit is de trend negatief (Provincie Overijssel, 2016).  

 

Analyse sturende factoren 

Het habitattype H6410 Blauwgraslanden heeft kwel van basenrijk grondwater nodig voor de 

instandhouding van basenrijke condities. Ontwatering in en rond het Natura 2000-gebied is een 

groot knelpunt. Deze ontwatering wordt veroorzaakt door sloten, buisdrainage en genormaliseerde 

beken, drinkwaterwinning Weerselo en grondwateronttrekking voor landbouw. Deze ontwatering 

heeft gedurende een lange periode mogelijk gezorgd voor verzuring, afname en/of verdwijnen van 

kwel van basenrijk grondwater en daarmee achteruitgang van het habitattype.  
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Het habitattype heeft een negatieve trend in oppervlak en kwaliteit. De oorzaken hiervan zijn 

verdroging, eutrofiëring door atmosferische depositie en eutrofiëring door aanvoer van sulfaatrijk 

grondwater. In het Westelijke maatje is sprake van een afname van de basenrijkdom, waardoor 

het blauwgrasland in dit deel van het Natura 2000-gebied sprake is van sterke verzuring. Oorzaak 

hiervoor ligt in verlaging van de grondwaterstand. Ook vormt atmosferische stikstofdepositie een 

knelpunt voor het habitattype. 

 

Conclusie 

De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar is te beperkt en te 

tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de vegetatiesamenstelling of abiotische 

randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom geen invloed op de trend, waardoor er 

geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een significant effect op dit habitattype 

uitgesloten.  
 

4.3.4.7 Zeggekorfslak 

 

Algemene omschrijving 

Voor de zeggekorfslak is een landslakje van 2,1-3,0 mm hoog met een diameter van 1,4 tot 1,7 

mm. De soort word meestal aangetroffen op de bladeren van zeggen (Carex) op plekken die 

begroeid zijn met roestachtige schimmels. Deze schimmels parasiteren op de moerasplanten en 

vormen de voedselbron voor de zeggekorfslak (Profiel soort H1016). Het leefgebied van de soort 

is voornamelijk in bron- en moerasbossen met een dichtbegroeide tot ijle ondergroei van 

moeraszegge en oevers met pluimzegge, oeverzegge, scherpe zegge en groot liesgras. In 

Nederland komt de soort uitsluitend voor op plaatsen met zeer- specifieke milieu-omstandigheden: 

Elzenbroekbos met een ondergroei van grote zeggensoorten in beekdalen langs hogere gronden 

waarbij kwel optreedt.  (Provincie Overijssel, 2016). 

In het Natura 2000-gebied Lemselermaten komt de soort voor in de habitattypen H91E0C 

Vochtige alluviale bossen en in het leefgebied LG05 Grote zeggenmoerassen. De soort is sterk 

afhankelijk van vooral bepaalde zeggensoorten o.a. Moeraszegge, Oeverzegge, die vooral in 

habitattype Vochtige alluviale bossen en leefgebied LG05 Grote zeggemoerassen voorkomen   

(Provincie Overijssel, 2017). 
 

 

Instandhoudingsdoel 
Voor de zeggekorfslak is een doelstelling geformuleerd voor behoud omvang leefgebied, behoud 
populatie en verbetering kwaliteit leefgebied.  
 

Locatie en omvang depositie 

De zeggekorfslak komt voor in habitattypen H91E0C Vochtige alluviale bossen en in het 

leefgebied LG05 Grote zeggenmoerassen. Binnen de Lemselermaten is er sprake van een 

projectbijdrage op beide typen in de aanlegfase. Voor H91E0C betreft de maximale 

projectbijdrage op (naderende) overbelaste situaties betreft in de aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op 

circa 3 ha. Voor het leefgebied LG05 is de maximale projectbijdrage op overbelaste situaties 

betreft in de aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 0,01 ha. 
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Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

De kritische depositiewaarde van H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

is 1857 mol/ha/jaar. De achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1281 

mol/ha/jaar, gemiddeld 1713 mol/ha/jaar en maximaal 1981 mol/ha/jaar. Niet in alle hexagonen 

wordt de kritische depositiewaarde overschreden (zie ook figuur 4.3). In vijf hexagonen is sprake 

van een overbelaste situatie, in twee hexagonen van een naderend overbelaste situatie en in 21 

hexagonen is sprake van een niet overbelaste situatie. 

 

Voor LG05 geldt dat de kritische depositiewaarde 1714 mol/ha/jaar is. De achtergronddepositie in 

de relevante hexagonen is minimaal 1456 mol/ha/jaar, gemiddeld 1591 mol/ha/jaar en maximaal 

1732 mol/ha/jaar. De kritische depositiewaarden word niet alle hexagonen overschreden. In één 

hexagoon is sprake van een overbelaste situatie en in twee hexagonen is er sprake van een niet 

overbelaste situatie. 

 

Trend 

De beschikbare gegevens zijn te beperkt om een trend vast te stellen. Naar het voorkomen van 

deze soort wordt pas sinds enkele jaren onderzoek verricht (Provincie Overijssel, 2017). 
 
 
Analyse sturende factoren 

Deze habitatrichtlijnsoort is sterk afhankelijk van bepaalde kwelwater afhankelijke zeggesoorten. 

Voornamelijk de moeraszeggen en de oeverzegge zijn van belang. Op de bladeren van deze 

moerasplanten leeft de zeggekorfslak specifiek van voorkomende roesten (algen en schimmels) 

en overbrugt hij de winter. Voor de instandhouding van de populatie zeggekorfslakken in het 

gebied is het van belang dat deze zeggesoorten worden behouden of versterkt (Profiel soort 

H1016).  

 

Knelpunten voor het behoud van deze waardplanten zijn verdroging en verzuring van het gebied 

door ontwatering en grondwaterwinning. Door bosvorming in het intrekgebied, ontwatering en 

drinkwaterwinning daalt het grondwaterpeil en neemt het beschikbare basenrijke kwelwater die 

nodig is voor de moerasvegetatie af. Dit kwelwater is van vitaal belang voor de zeggekorfslak 

(Janssen & Schaminée, 2004).  

 

Verder kan ontwatering van het gebied leiden tot verzuring door de verhoging van mineralisatie in  

de bodem en het ontbreken van de bufferende werking van de kwelstroom Provincie Overijssel, 

2016). Daarnaast kan ook de atmosferische stikstofdepositie in combinatie met verdroging kan in 

het gebied leiden tot verzuring. 

   

Ook kan door stikstofdepositie houtige opslag opkomen met grote zeggenpollen, waardoor de 

moerasplanten waar de zeggekorfslak afhankelijk van is, kunnen gaan afnemen of verdwijnen. Dit 

is echter in het gebied niet aan de orde door het huidige maaibeheer. Wel lijkt de soort te lijden 
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onder het hooilandbeheer wanneer het hooi vrijwel direct na het maaien word verwijdert (Provincie 

Overijssel, 2017). 

 

Conclusie 

De zeggekorfslak is sterk afhankelijk van de bepaalde zeggesoorten die voornamelijk in 

habitattype H91E0C Vochtige alluviale bossen en in de lage delen van het Oude en Westelijke 

maatje voorkomen. Echter is de habitatsoort in de Lemselermaten niet afhankelijk van 

stikstofgevoelige leefgebieden. Om die reden zal de eenmalige, op zichzelf verwaarloosbare, 

emissie van 0,01 mol/ha/jaar gedurende één jaar niet tot significante gevolgen leiden voor de 

Zeggekorfslak (Provincie Overijssel, 2016). 
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4.3.5 Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 

 

4.3.5.1 Natuurwaarden 

Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek zijn drie loofbosgebieden in Twente die in een 

laagte liggen tussen twee stuwwallen. Aan de zuidzijde bevindt zich de stuwwal van Oldenzaal en 

aan de noordzijde de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied wordt doorsneden door het kanaal 

Almelo-Nordhorn en een aantal, grotendeels gegraven beken zoals de Tilligterbeek, 

Roelinksbeek, Voltherbeek en Peiingsbeek (Provincie Overijssel, 2016).  

 
Het deelgebied Achter de Voort ligt op een keileemafzetting die deels dagzoomt maar grotendeels 
bedekt is met een dunne zandlaag, die wel in dikte varieert en plaatselijk zandkopjes vormt. Het 
gebied staat onder beperkte invloed van het grondwatersysteem van de stuwwal van Ootmarsum. 
Er treedt veel grondwaterstroming op in de dunne zandlaag op het keileem, doordat 
neerslagwater afstroomt over het keileem die helt van noordwest naar zuidoost. De laagten in 
Achter de Voort stonden onder sterke invloed van basenrijk grondwater. Ook in de overgang van 
laagte naar de kopjes vond capillaire opstijging plaats van basenrijk grondwater naar de 
wortelzone, afhankelijk van de dikte van de dekzandlaag ter plaatse. De hoeveelheid aan 
overgangen zorgden voor ruimtelijke variatie in voedselrijkdom en zuurgraad. Voor 1850-1900 
bestond Achter de Voort uit blauwgrasland, vochtige heide en nat heischraal grasland. Daarna is 
de vegetatie overgegaan naar eiken-haagbeukenbos en elzenbroekbos. Rondom het Natura 
2000-gebied liggen landbouwgronden die voor het merendeel worden gebruikt ten behoeve van 
de melkveehouderij (Provincie Overijssel, 2017)  

 
De belangrijkste sleutelprocessen in het Achter de voort betreffen:  
 

- Hoge waterstanden zijn essentieel voor de habitattypen in het gebied vanwege 
zuurbuffering door basenrijk grondwater en vanwege voorkomen van een te hoge 
mineralisatiesnelheid (vrijkomen overdaad aan voedingsstoffen) als gevolg van toetreding 
van zuurstof in de bodem. Door ontwatering van het gebied dalen deze 
grondwaterstanden en de toestroom van basenrijk kwelwater. . 

- Voor het habitattypen Eiken-haagbeukenbossen en Vochtige alluviale bossen tast 
verzuring door het ophopen van de strooisel laag, het functioneren van het bodemleven 
aan welke van belang is voor de ontwikkeling van de kenmerkende ondergroei van deze 
habitattypen  

- Toestroom van vermest grondwater door bemesting in de omgeving. 
- Aanwezigheid van (tijdelijk) open plekken in de boomlaag is van belang voor een de 

kenmerkende ondergroei bij habitattype Eiken-haagbeukenbos (Provincie Overijssel, 
2017). 
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4.3.5.2 H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 

 

Algemene omschrijving 

Eiken-haagbeukenbossen vormen een loofbosgemeenschap met een gevarieerde 

vegetatiestructuur met een (tot 30 m) hoge en een lage boomlaag, een goed ontwikkelde 

struiklaag en een weelderige, soortenrijke kruidlaag met typische soorten. De kruidlaag bezit 

doorgaans een mozaïekachtig karakter, doordat zowel ruimtelijk als in de tijd het lichtaanbod op 

de bodem sterk wisselt. Veel soorten kunnen zich door middel van wortelstokken of bovengrondse 

uitlopers vegetatief sterk uitbreiden, waardoor ze in staat zijn grote en dikwijls aaneengesloten 

groepen te vormen. Een opvallende altijdgroene component in deze bossen is de klimop (Hedera 

helix).  

 

Het subtype Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) komt voornamelijk voor op 

mineraalrijke lemige of oude klei bodems in beekdalen die deel uitmaken van het landschap van 

de hogere zandgronden.  Verder komt dit subtype vaak voor aan de randen van kwelgbieden waar 

capillaire opstijging van basenrijkgrondwater plaatsvind. De kwel speelt een belangrijke rol in het 

bufferen van de zuurgraad in de bodem (profiel H9120). Door deze buffering kan de 

karakteristieke subassociatie van het Eiken-haagbeukenbos en bossoorten als Slanke 

sleutelbloem, Eenbes en Heelkruid voorkomen in het gebied (Provincie Overijssel, 2016). 

 

Instandhoudingsdoel 

De doelstellingen voor dit habitattype in dit gebied zijn behoud oppervlakte en kwaliteit.  

 

Locatie en omvang depositie 
In figuur 4.8 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 

H9160A in de aanlegfase. De maximale projectbijdrage op overbelaste situaties betreft in de 

aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar op circa 4 ha. 
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Figuur 4.8 Projectbijdrage op H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) in aanlegfase 

 

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde van H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) is 

1429 mol/ha/jaar. De achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1687 

mol/ha/jaar, gemiddeld 2021 mol/ha/jaar en maximaal 2138 mol/ha/jaar. In alle hexagonen wordt 

de kritische depositiewaarde overschreden (zie ook figuur 4.8). 

 

Trend 

Het oppervlak van H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) in het deelgebied 

Achter de voort omvat 4,2 hectare.  

De kwaliteit van het habitattype in Achter de Voort is redelijk vanwege het voorkomen van het 

-  voorkomen van diverse 

typische soorten, een bosstructuur waarin Eik overheerst in de boomlaag en er onvoldoende licht 

inval op de bodem plaatsvindt. De ontwikkeling van de kwaliteit van het habitattype in Achter de 

Voort is negatief, hetgeen te zien is aan de afname van een soort als de Eenbes. De trendmatige 

ontwikkeling van de kwaliteit in het deelgebied Achter de Voort is negatief, die van oppervlakte is 

stabiel (Provincie Overijssel, 2016). 

 



 

 31/33  

 

 

Kenmerk R002-1281664-V01 

Analyse sturende factoren 

De karakteriserende vegetatie van dit habitattype komt voor op vochtige lichtvoedselrijke bodems 

met een relatief hoge pH-waarde en is daarmee bijzonder gevoelig voor verdroging en verzuring. 

Ontwatering in de directe omgeving door slotenstelsels en buisdrainage zorgen voor versnelde 

afvoer van grondwater met als gevolg verdroging van het natuurgebied en vormt daarmee een 

belemmering op het behoud van dit habitattype. Door verdroging kan het basenrijke grondwater 

de wortelzone van de vegetatie niet meer bereiken (Provincie Overijssel, 2017) 

 

Naast het basenrijk grondwater draagt ook de vorming van basenrijk bladstrooisel van bomen 

zoals Linde, Es, Esdoorn en Hazelaar bij aan de buffering van de bodem door ontwikkeling van 

een basenrijke humuslaag in de bodem.  Echter door het wegvallen van de kweldruk naar de 

wortelzone en de ophoping van 5-10 cm dikke zure strooisellagen (veldwaarneming 2009) door 

dominantie van de Zomereik (door selectieve kap) treedt er verzuring op (Hommel & De Waal, 

2004) met als gevolg afname van humusvorming door onvoldoende actief bodemleven (Provincie 

Overijssel, 2017).  

 

Daarnaast is het habitattype gevoelig voor atmosferische stikstofdepositie. Deze depositie kan 

bijdragen aan een sterkere opeenhoping van strooisel en verzuring van de bodem. 

In combinatie met verdroging kan stikstof ook een vermestend effect hebben. Deze knelpunten 

kunnen leiden tot verruiging en afname van soorten. Deze afname van soorten kan een 

belemmering vormen voor de kwaliteit van het habitattype.  

Een gevarieerde vegetatiestructuur is kenmerkend voor dit habitattype en van belang voor 

voldoende lichtinval op de bosbodem (Provincie Overijssel, 2017). 

Verder afname van soortenrijkdom door de bovengenoemde knelpunten kunnen leiden naar 

onvoldoende leeftijds- en soortvariatie voor de instandhouding van de kenmerkende 

plantensoorten van dit habitattype (Provincie Overijssel, 2017). 

 

Conclusie 

De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar is te beperkt en te 

tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de vegetatiesamenstelling of abiotische 

randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom geen invloed op de trend, waardoor er 

geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een significant effect op dit habitattype 

uitgesloten.  
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In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen onderzoekt TAUW de effecten van de 

ontwikkeling kan alleen doorgaan indien deze niet in strijd is met de natuurwetgeving, of als de 

benodigde vergunningen worden verleend. In voorliggende rapportage worden uitsluitend de 

effecten van de beoogde activiteit op Natura 2000-gebieden beschouwd. 

 

Effecten op beschermde soorten en houtopstanden zijn niet op voorhand uit te sluiten, deze 

dienen nader onderzocht te worden. Het plangebied is niet gelegen binnen planologische 

beschermingsregimes zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Vervolgstappen zijn dus niet 

benodigd. Het onderdeel houtopstanden is niet van toepassing aangezien er geen bomen gekapt 

worden. 

 

Door de afstand van het plangebied tot Natura 2000-gebieden, in combinatie met de aard van de 

werkzaamheden, zal uitsluitend sprake zijn van mogelijke effecten als gevolg van 

stikstofdepositie. Om deze effecten in beeld te brengen is een berekening opgesteld met AERIUS 

Calculator (versie 2020, de meest recente versie op moment van schrijven). Hieruit blijkt dat er  in 

de aanlegfase sprake is van een toename van stikstofdepositie. In de gebruiksfase is geen sprake 

van een toename van stikstofdepositie.  

 

In de aanlegfase is sprake van stikstofdepositie op twee Natura 2000-gebieden, Lemselermaten 

en Achter de Voort, Agelerbroek &Voltherbroek. De maximale projectbijdrage op een overbelast 

leefgebied betreft 0,01 mol/ha/jaar. Waarbij de aanlegfase 20 maanden zal duren. Uit de 

effectbeoordeling blijkt dat als gevolg van beperkte en tijdelijke depositie significante effecten op 

deze habitattypen als gevolg van de aanlegfase op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
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Provincie Overijssel, 2016. Natura 2000 beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 

 

Provincie Overijssel, 2017. Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 

 

Provincie Overijssel, 2016. Natura 2000 beheerplan Lemselermaten 

 

Provincie Overijssel, 2017. Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) Lemselermaten  
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmings-
Weerselo, Spikkert 3 Na voorafgaande publicatie op 5 augustus 2021 

is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 6 
augustus 2021 het ontwerp- Weerselo, Spikkert 3  voor een ieder ter 
inzage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tij-
dens de openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het 
ontwerp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan biedt een actuele regeling voor het gebied van woning-
bouwplan Spikkert 3 te Weerselo waarbij aan het gebied enkele bestemmingen zijn ver-
schoven om aansluiting te vinden bij de woonvisie. 
 
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken. Er zijn 2 reclamanten die gebruik hebben gemaakt  van het 
recht om zienswijzen in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen zienswijzen 
samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt 
elke zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswijze 
al dan niet wordt overgenomen.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 
Datum brief: 16 augustus 2021 
Datum ontvangst: 17 augustus 2021
Documentnummer zienswijze: DD-2021-0023853 
 
 
Hoofdlijn van de zienswijze 
Reclamant 1 verzet zich tegen de in het ontwerp-plan voorziene bestemming. Reclamant 
1 gaat daarbij voornamelijk in op de groenzone aan de Eertmansweg. 
Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze het leefgenot aantast. 
Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant 1 
ingegaan. 
 

 

1 De groenstrook in het plan is op de kruising Eertmansweg-Erve Marijnenboer 
maar 28 meter. De groenstrook begint met 40 meter en eindigt op 28 meter. 
Dit is niet volgens de afspraken gemaakt in 2015 en 2016 met de vertegenwoordi-
gers van onze buurt. De groenstrook aan de Eertmansweg zou 40 tot 50 meter 
worden! 
 
Gemeentelijk standpunt 
De groenzone is inderdaad minimaal 28 meter. Een groenzone van dit formaat is royaal 
en draagt ertoe bij dat de omwonenden minder worden aangetast in hun leefgenot. Tij-
dens de vorige procedure is afgesproken om de nieuwe woningen met 5 meter naar het 
noorden te verplaatsen. Dit is uit de toenmalige zienswijzennota goed te herleiden. Het 
plan is toen ook aangepast. Het toenmalig vastgestelde bestemmingsplan verschilt meer 
dan 5 meter van het toenmalige ontwerp bestemmingsplan. Waar dat door gekomen is, 
is helaas niet meer te herleiden. 
Het ontwerp bestemmingsplan en het toentertijd vastgestelde plan verschillen 2 meter. 
De groenzone was toen minimaal 30 meter en nu minimaal 28 meter. De afstand tussen 
de woningen aan de Eertmansweg en de nieuwe woningen bedraagt nog meer. De Eert-
mansweg en de voortuinen zitten er ook nog tussen. Voor de ruimtelijke beleving heeft 
een afname van 2 meter op deze afstand een minimaal effect. 
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.2 Reclamant 2
Datum brief: 2 september 2021 
Datum ontvangst: 3 september 2021 
Documentnummer zienswijze: DD-2021-0025132
 
 
Hoofdlijn van de zienswijze 
Reclamant 2 verzet zich tegen de in het ontwerp-plan voorziene bestemming. Reclamant 
2 gaat daarbij voornamelijk in op de groenzone aan de Eertmansweg. 
Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze het leefgenot aantast. 
Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant 2 
ingegaan. 
 

 
1 De groenstrook Eertmansweg- erve Marijnenboer eindigt met 28 meter breed. 
Volgens afspraak zou dit 40 tot 50 meter zijn. De groenstrook begint met de afge-
sproken 40 meter grenzend aan de Legtenbergerstraat. 
 
Gemeentelijk standpunt 
De groenzone is inderdaad minimaal 28 meter. Een groenzone van dit formaat is royaal 
en draagt ertoe bij dat de omwonenden minder worden aangetast in hun leefgenot. Tij-
dens de vorige procedure is afgesproken om de nieuwe woningen met 5 meter naar het 
noorden te verplaatsen. Dit is uit de toenmalige zienswijzennota goed te herleiden. Het 
plan is toen ook aangepast. Het toenmalig vastgestelde bestemmingsplan verschilt meer 
dan 5 meter van het toenmalige ontwerp bestemmingsplan. Waar dat door gekomen is, 
is helaas niet meer te herleiden. 
Het ontwerp bestemmingsplan en het toentertijd vastgestelde plan verschillen 2 meter. 
De groenzone was toen minimaal 30 meter en nu minimaal 28 meter. De afstand tussen 
de woningen aan de Eertmansweg en de nieuwe woningen bedraagt nog meer. De Eert-
mansweg en de voortuinen zitten er ook nog tussen. Voor de ruimtelijke beleving heeft 
een afname van 2 meter op deze afstand een minimaal effect. 
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen  
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3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden ten 
opzicht van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan geen wijzigingen doorge-
voerd.  
 
Er zijn wel enkele ambtshalve wijzigingen. Doordat per abuis de ontsluiting naar Spikkert 
fase 4 is weggelaten in het ontwerp bestemmingsplan vinden er wijzigingen plaats in de 
verbeelding en het stedenbouwkundig ontwerp (o.a. waterhuishouding). Ook is het 
bouwvlak van de rijtjeswoningen aangepast om geschikt te zijn voor nultredenwoningen. 
 
Toelichting 
In hoofdstuk 2 wordt in paragraaf 3 de afbeeldingen vervangen door de gewijzigde kaar-
ten. Ook wordt de tekst op onderdelen aangepast aan de nieuwe situatie. 
In hoofdstuk 4 wordt in paragraaf 8 de onderdelen die betrekking hebben op het water-
huishoudkundig plan vervangen door het nieuwe waterhuishoudkundig plan. 
 
Verbeelding 
Op de verbeelding is de toegang naar Spikkert fase 4 opgenomen en een deel met be-
staande woonbestemmingen uit het plangebied gehaald. 
Op de verbeelding is ook het bouwvlak van de rijtjeshuizen aangepast zodat nultreden-
woningen mogelijk zijn. 
Specifieke vorm van verkeer noodontsluiting is in de bestemming groen opgenomen 
(artikel 3.1 sub k). 
 
Regels 
Specifieke vorm van verkeer noodontsluiting is in de bestemming groen opgenomen 
(artikel 3.1 sub k). 
Artikel 4.2.3  (bestemming verkeer) is aangepast zodat verwezen wordt naar de juiste 
regel. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 
dd. 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan  
Weerselo, Spikkert 3  

 
 
 

 


