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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
1.1 Aanleiding

Initiatiefnemer is eigenaar van het perceel aan de Scholten Lindeweg 2 te Rossum, in het buitengebied van de
gemeente Dinkelland. Op het perceel is een agrarisch erf gevestigd. Op het perceel bevindt zich naast de
bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen tevens de bijbehorende voorzieningen. Initiatiefnemer is voornemens om
drie boerderij lodges en een expositieruimte (in de ruimte die toegang biedt tot de lodges) te realiseren in een
voormalig agrarische schuur. De afwijkingsmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt zijn niet
toereikend om de planologische kaders in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Daarom
wordt middels een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), eerste lid onder a, sub 3o afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Deze afwijking van het
bestemmingsplan moet gemotiveerd worden met een ruimtelijke onderbouwing waarin wordt aangetoond dat
de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimtelijke
onderbouwing voorziet hierin.

1.2 Ligging van het projectgebied

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. In afbeelding 1.1 is een
topografische kaart opgenomen waarin de ligging van het projectgebied ten opzichte van de directe omgeving
is weergegeven.

Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied in het buitengebied van de gemeente Dinkelland (Bron: kadasterdat.nl)

5

Ruimtelijke onderbouwing ‘Buitengebied Scholten Lindeweg 2, Rossum’
Ontwerp

1.3 Huidige planologische regiem
1.3.1 Huidige planologisch regiem
Het projectgebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” van de
gemeente Dinkelland. Dit bestemmingsplan is op 18 februari 2010 door de gemeenteraad van Dinkelland
vastgesteld. In de volgende subparagrafen wordt ingegaan op de in het projectgebied geldende bestemmingen
en de strijdigheid van de voorgenomen ontwikkeling met het huidig planologische regiem. In afbeelding 1.2 is
een uitsnede van het huidige bestemmingsplan ter plaatse van het projectgebied weergegeven. De pointer
is gelegen binnen het bouwvlak van het plangebied.

Afbeelding 1.2 Uitsnede bestemmingsplan ter plaatse van het projectgebied (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.3.2 Beschrijving bestemmingen
De Scholten Lindeweg 2 in Rossum is gelegen in een gebied waar het bestemmingsplan
Buitengebied 2010 geldt. Het perceel kent een bestemming ‘Agrarisch-2’, met een functieaanduiding
‘specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf’. Verder is het
facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland van toepassing.
1.3.3 Strijdigheid
In de bijbehorende planregels is opgenomen dat Burgemeester en Wethouders het plan kunnen wijzigen in die
zin dat een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in
de vorm van onder andere boerderijkamers. Een voorwaarde om van deze afwijkingsmogelijkheid
gebruik te kunnen maken is dat er geen keukenblokken worden aangebracht in de kamers. De aanvrager wenst
echter wel keukenblokken te realiseren in de boerderij lodges, waardoor een omgevingsvergunning conform
artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), eerste lid onder a, sub 3o noodzakelijk is om
voorgestelde ontwikkeling te kunnen realiseren.

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van
het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1,
eerste lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is
met een goede ruimtelijke ordening. Hieronder is verwoord waaraan een ruimtelijke onderbouwing moet
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voldoen. In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:
1. een verantwoording van de gemaakte keuzen;
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de
waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6;
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8;
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte
onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden;
5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding
zijn betrokken;
6. de inzichten over de economische uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.
Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten
minste neergelegd:
7.
8.
9.

een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 5.8;
voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van
de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 5 en
6 is aandacht besteed aan relevante aspecten;
een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Dit wordt beschreven in paragraaf 5.3.

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie gegeven. Hoofdstuk 3 omvat de
planbeschrijving. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de
provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren de relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue. In hoofdstuk 6 wordt er
ingegaan op het aspect water. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 8 gaat in op het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.
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HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE
2.1 Huidige situatie projectgebied
Het projectgebied is gelegen aan de Scholten Lindeweg 2 te Rossum, circa 1,8 km van Rossum. Erve Scholten
Linde is een landgoed, midden in het buurtschap Volthe. De Saksische hoeve is een rijksmonument. Het erf
maakt onderdeel uit van Landgoed Scholten Linde.
De ruimtelijk functionele structuur van de omgeving bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, agrarische
bedrijfspercelen, enkele woonerven en enkele niet-agrarische bedrijven. Op het agrarisch bedrijf worden 125
melkkoeien gehouden. Tevens vindt er akkerbouw, bosbouw, natuurbeheer en bijenhouderij (hobbymatig)
plaats. Landgoed Scholten Linde is aangemerkt als NSW-landgoed. Feitelijk zijn er twee landgoederen:
Scholten Linde Oost en Scholten Linde West. De landgoederen zijn opengesteld.
Op het perceel is een agrarisch erf gevestigd. Op het perceel bevindt zich naast de bedrijfswoning en
bedrijfsgebouwen tevens de bijbehorende voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld de kuilvoerplaten.
Een van de schuren (de meest zuidelijk op onderstaande afbeelding) zal gebruikt worden om de lodges en de
expositieruimte in te realiseren. De huidige inrichting van het perceel (in het rood gearceerde pand zijn de
lodges gepland) is in afbeelding 2.1 weergegeven.

Afbeelding 2.1 Plattegrond omgeving projectgebied Scholten Lindeweg 2 (Bron: Planviewer)
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HOOFDSTUK 3 PLANBESCHRIJVING
3.1 Gewenste situatie

Initiatiefnemer is voornemens om drie boerderijlodges en een expositieruimte te realiseren in een voormalig
agrarische schuur. Het geldende bestemmingsplan biedt weliswaar afwijkingsmogelijkheden, echter deze zijn
niet toereikend om medewerking te verlenen.
Daarom wordt middels een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), eerste lid onder a, sub 30 afgeweken van het geldende bestemmingsplan. In deze
onderbouwing wordt aangetoond dat het in overeenstemming brengen van het planologisch kader met de
feitelijke situatie ter plaatse in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Gezien de huidige landschappelijke inpassing is een nieuw erfinrichtingsplan niet nodig. De houtopstanden
naast het gebouw blijven gespaard, en er zullen aan de landschapskant geen terrassen of stedelijke tuinen
gerealiseerd worden.

3.2 Verkeer en parkeren

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en de
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De planologische wijziging waarin dit plan
voorziet brengt een kleine verandering met zich mee ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren. In de
huidige situatie is er op het bedrijfsperceel voldoende parkeergelegenheid aanwezig, hierbij zullen 3
parkeerplaatsen gerealiseerd worden dichtbij de te ontwikkelingen lodges/ expositieruimte. De gemeentelijke
beleidsnotitie “BOUWEN & PARKEREN’ kent geen specifieke kengetallen voor een boerderijlodge in het
buitengebied. Wel wordt voor een 3-sterren hotel een norm van 5,20 per 10 kamers genoemd. Daarmee kan
gesteld worden dat 3 parkeerplaatsen voor 3 lodges in het buitengebied, ruim voldoende is. De
parkeerplaatsen worden op het erf gerealiseerd. Zie hiervoor afbeelding 3.1.
Geconcludeerd wordt dat met de ontwikkeling van de 3 parkeerplaatsen er vanuit verkeerskundig oogpunt
geen bezwaren zijn tegen de in deze onderbouwing besloten ontwikkeling.

afbeelding 3.1 gewenste locatie parkeerplaatsen
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HOOFDSTUK 4 BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied geldende uitgangspunten
weergegeven.

4.1 Rijksbeleid
4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
4.1.1.1 Algemeen
Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt
kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een
duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van
overheid en samenleving.
4.1.1.2 Vier prioriteiten
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten.
Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel
mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt
mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het
hoofdenergiesysteem op nationale schaal.
Duurzaam economisch groeipotentieel
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende landen
ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of life.
Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair.
Sterke en gezonde steden en regio's
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de
bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt optimale
afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe
verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar
stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de
gezondheid in steden en regio's geborgd.
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal
effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op ontwikkeling van
de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra,
is ongewenst en wordt tegengegaan.
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4.1.1.3 Afwegingsprincipes
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:
Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies vaak te
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies,
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;
Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale balans is
tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten koste gaat van die van
toekomstige generaties.
4.1.1.4 Toetsing van het initiatief aan de NOVI
De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen/ planologische wijzigingen. Het
betreft een ontwikkeling waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige
belemmering met betrekking tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI. Geconcludeerd wordt dat de NOVI
geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
Per 1 oktober 2012 is de ladder voor duurzame verstedelijking als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van
de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd instrument.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Teneinde een ontwikkeling
adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de begrippen ‘bestaand
stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
• bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.
• stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
4.1.3. Toetsing initiatief aan de uitgangspunten in het Rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen.
Tevens wordt opgemerkt dat boerderijlodges en een expositieruimte niet onder het toepassingsbereik vallen
van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Een bestemmingsplan dat ten opzichte van het voorheen
geldende bestemmingsplan geen uitbreiding van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bedrijfsbebouwing
mogelijk maakt, maar alleen een planologische functiewijziging, voorziet in beginsel niet in een nieuwe
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, tenzij die planologische
functiewijziging een zodanige aard en omvang heeft dat desalniettemin sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling.
In voorliggende situatie krijgt een voormalig agrarische schuur van 228 m2 een andere functie. Het totale
bebouwde oppervlak van het erf bedraagt ruim 2600 m2. Minder dan 10% van de totale bebouwing zal dus
gebruikt worden voor deze nieuwe functie. Verder biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om (middels
afwijking van het bestemmingsplan) tot 500 m² aan voormalige agrarische bebouwing te gebruiken ten
behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de deeltijdfunctie. Daarmee kan worden gemotiveerd worden
dat de aard en de omvang van deze ontwikkeling zodanig is dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid geen belemmering vormt voor de voorgenomen
uitbreiding.
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4.2 Provinciaal beleid
4.2.1 Omgevingsvisie Overijssel
De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. In 2017 is de
Omgevingsvisie en –verordening 2017 vastgesteld. Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn
de leidende principes of ‘rode draden’ bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving van de provincie
Overijssel.
4.2.2 Omgevingsverordening Overijssel
De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze
instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie
een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de
Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
4.2.3 Uitvoeringsmodel
Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities wordt gebruik gemaakt van het
'Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel'. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe
centraal. Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve
voorzieningen, natuurontwikkeling, et cetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een
initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan
worden.
De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de
(wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan
en wat niet kan.
Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van
publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of
inspirerend.

Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
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In onderstaande tekst worden de lagen nader toegelicht.
Of – generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in ons handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld
woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen.
In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.
Waar – ontwikkelingsperspectieven
Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven
aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan
waar wat ontwikkeld zou kunnen worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaaleconomische redenen in haar Omgevingsvisie en
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat
ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden
te worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde
stap in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging t.a.v. functies en ruimtegebruik, is er
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn
signaleringsgrenzen.
Hoe – gebiedskenmerken
Tenslotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen
een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van
een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype.
Voor alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en
kenmerken van provinciaal belang zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de
normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in onze
omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe
rekening gehouden moet worden. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt
dat met het alternatief de kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De
inspirerende uitspraken bieden een wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop
ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren,
maar dit hoeft niet.
4.2.4 Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel
Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie Overijssel
ontstaat globaal het volgende beeld.
4.2.4.1 Of - Generieke beleidskeuzes
Ten aanzien van de generieke beleidskeuzes zijn zowel algemene beleidskeuzes als gebied specifieke
beleidskeuzes van toepassing. Hierna worden de betreffende artikelen uit de Omgevingsverordening Overijssel
beschreven en getoetst.
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Algemene beleidskeuzes
Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
lid 1:
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door
bouwen en verharden leggen op de groene omgeving, wanneer aannemelijk is gemaakt:
1. dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd
gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door
herstructurering en/of transformatie;
2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal
zijn benut.
In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “groene omgeving” nader gedefinieerd als: de gronden die
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied.
In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als:
De gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten
daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in
artikel 3.1.1 Bro;
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3
In voorliggend geval is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Het gaat om (nieuw) ruimtegebruik in een
bestaand gebouw. Geconcludeerd wordt dat voorliggend plan voldoet aan artikel 2.1.3
van de omgevingsverordening.
Artikel 2.1.6: Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
1.

2.
3.

Bestemmingsplannen voor de Groene omgeving kunnen – met in achtneming van het bepaalde in
artikel 2.1.3. en het bepaalde in artikel 2.1.5. – voorzien in nieuwvestiging en grootschalige
uitbreidingen van bestaande functies in de Groene omgeving, uitsluitend indien hier
sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan
ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door
investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.
Lid 1 is niet van toepassing op de bedrijfsontwikkeling en nieuwvestiging van agrarische bedrijven en
op zelfstandige opstelling van zonnepanelen.
In aanvulling op het gestelde onder 1 geldt voor nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden op gronden
die vallen binnen het ontwikkelingsperspectief Ondernemen met Natuur en Water en die niet zijn
aangeduid als Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS), geldt de voorwaarde dat de
compensatie door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving gericht
dienen te zijn op de versterking van de kwaliteit van natuur, water en landschap.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.6
Voorliggend plan biedt de planologische kaders voor de ontwikkeling van drie landgoed lodges en een
expositieruimte.
Gelet op de omvang en situering van de lodges en expositieruimte in de bestaande bebouwing alsmede het feit
dat gaat om functies die in het buitengebied behoren, kan in voorliggend geval worden volstaan met een
basisinspanning. Zoals in hoofdstuk 3 verwoord en verbeeld is het huidige erf voldoende landschappelijk
ingepast.
Een extra investering in het kader van KGO is niet van toepassing omdat er sprake is van een kleinschalige
ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat het voornemen in overeenstemming is met het bepaalde in artikel
2.1.6.
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Artikel 2.12.2 Nieuwe recreatiewoningen
1.
a.
b.
c.

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in de bouw van nieuwe recreatiewoningen als:
er sprake is van een innovatief concept;
verzekerd is dat recreatiewoningen bedrijfsmatig geëxploiteerd en verhuurd worden en
de recreatiewoningen in de vorm van een complex van recreatiewoningen worden gerealiseerd.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.12.2
Voorliggend plan voorziet in een innovatief concept aangezien wordt ingezet op een specifieke doelgroep. De
lodges worden bedrijfsmatig geëxploiteerd. Er wordt ingezet op recreanten uit het hogere (dure) segment,
door boerderijlodges aan te bieden met veel luxe. In de Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente blijkt dat
behoefte is aan een dergelijk concept.
Artikel 2.12.5 Verbod op permanente bewoning
In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op recreatiewoningen en recreatieverblijven worden regels
opgenomen die permanente bewoning daarvan uitsluiten.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.12.5
De lodges zijn gericht op recreatief verblijf en de ontwikkeling is. niet bedoeld voor permanente bewoning.
Gebiedsspecifieke beleidskeuzes
4.2.4.2 Waar- Ontwikkelingsperspectieven
Het projectgebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief “Wonen en werken in het kleinschalige
mixlandschap”. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie
opgenomen, waarin het projectgebied is aangegeven met de rode omlijning.
“Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”
Dit ontwikkelingsperspectief richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in
het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als
belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere
bedrijvigheid. Binnen dit ontwikkelingsperspectief kunnen nieuwe functies een plek krijgen op bestaande
vrijkomende erven waar dit tevens maatschappelijke opgaven als behoud en ontwikkeling van cultuurhistorie,
natuur en landschap ondersteunt. Zo worden vitaliteit en omgevingskwaliteit in samenhang versterkt. Het
verbinden van de ontwikkelingsmogelijkheden van economische en maatschappelijke functies met het behoud
en de versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke elementen draagt bij aan het behoud
van de specifieke kwaliteiten van het kleinschalige mixlandschap in Overijssel.

Afbeelding 4.2: Ontwikkelingsperspectieven in het landschap (Bron: Provincie Overijssel)
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Toetsing aan de ontwikkelingsperspectieven
De lodges en expositieruimte zijn zowel vanuit ruimtelijk als functioneel oogpunt passend in de omgeving
aangezien ze in bestaande bebouwing worden gerealiseerd. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw
worden niet beperkt. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Geconcludeerd
wordt dat voorliggend plan in overeenstemming is met de geldende ontwikkelingsperspectieven.
4.2.4.3 Hoe – gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor
ruimtelijke ontwikkelingen. De ‘Stedelijke laag’ en de ‘Laag van beleving’ worden buiten beschouwing gelaten
omdat er geen kenmerken of elementen vanuit deze laag op het projectgebied of de directe omgeving van
toepassing zijn.
1. De “Natuurlijke laag“
De natuurlijke laag is de laag van de bodem, het reliëf, het watersysteem en de natuur die zich hier ‘van
nature’ op vestigt. Deze natuurlijke laag is het resultaat van de wisselwerking tussen abiotische (fysische) en
biotische factoren en processen. Zo zorgden ijs-, wind- en waterstromen in Overijssel voor het ontstaan van
een afwisselend landschap van stuwwallen, dekzandgronden, beekdalen en natte laagtes en bepaalden de
stroomsnelheden van IJssel, Vecht, Regge of Dinkel waar het fijne (komgronden) en waar het grovere sediment
(oeverwallen) werd afgezet. En ontwikkelde veen zich daar, waar het water maar moeilijk weg kon.
Het projectgebied is op de gebiedskenmerkenkaart de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype
“Dekzandvlakte en ruggen”. In afbeelding 4.3 is dat aangegeven.

Afbeelding 4.3: Gebiedskenmerken natuurlijke laag(Bron: Provincie Overijssel)

Kenmerken
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar
verwijderd. Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken
van de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting.
Bij ontwikkelingen is de (strekkings)-richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen
en ruggen, het uitgangspunt.
Bij voorliggende ontwikkeling wordt er geen extra bebouwing gerealiseerd. Hiermee kan geconcludeerd
worden dat de ontwikkeling in overstemming is met het gestelde in de ‘Laag van het agrarisch
cultuurlandschap’.
Richting
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Als ontwikkelingen plaats vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect
voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het landschappelijk
raamwerk.
Toetsing van het initiatief aan de “Natuurlijke laag”
In het gebied zijn de kenmerken van het oorspronkelijke landschap nauwelijks meer waarneembaar. Dit komt
hoofdzakelijk doordat het gebied in cultuur is gebracht ten behoeve van de landbouw. Hierna wordt nader
ingegaan op het agrarisch cultuurlandschap. Wel wordt opgemerkt dat bij de reeds uitgevoerde
landschappelijke inpassingen gebruik is gemaakt van streekeigen soorten. Initiatiefnemer heeft reeds
maatregelen genomen om het bestaande watersysteem beter te laten functioneren. Voor een nadere
toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Hier wordt geconcludeerd dat de ‘Natuurlijke laag’ geen
belemmering vormt voor de voorliggende ontwikkeling.
2. De “Laag van het agrarische cultuurlandschap”
Het projectgebied is op de gebiedskenmerkenkaart aangeduid met het gebiedstype “Essenlandschap”. Het
essenlandschap wordt gekenmerkt door aangename kleinschaligheid, een veelheid aan functies en een
fraaie landschappelijke afwisseling van open en besloten delen, microreliëf, historische boerderijen en vele
(verschillende) landschapselementen. In afbeelding 4.4 is dat aangegeven.

Afbeelding 4.4: Gebiedskenmerken agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

“Essenlandschap”
Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager gelegen maten en
fliergronden , – voormalige – heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es (esdorpen en
verspreide erven.
Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de hogere
dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting - met heideplaggen
en stalmest - heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. Onder en in de es heeft zich
op deze wijze een waardevol archeologisch archief opgebouwd. De dorpen en erven lagen op de flanken van de
es, op overgang naar het lager gelegen maten- en flierenlanden. Zo lagen ze droog en werden tegelijkertijd de
werklijnen zo kort mogelijk gehouden.
De zandpaden volgen steeds de lange ‘luie’ lijnen van het landschap, Zo ontstond vanuit de dorpen een
organische spinragstructuur naar de omliggende gronden en de dorpen in de omgeving. Het landschapsbeeld is
afwisselend en contrastrijk, volgend aan de organische patronen van het natuurlijke landschap.
Typerend zijn de losse hoeven rond de es en de esdorpen met hun karakteristieke boerderijen en herkenbaar
dorpssilhouet met vaak de kerktoren als markant element.
4.2.5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid
Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening Overijssel verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
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4.3 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Hieronder worden de belangrijkste
beleidsdocumenten die betrekking hebben op de gewenste ontwikkeling behandeld.
4.3.1 Omgevingsvisie
4.3.1.1. ‘MijnOmgevingsvisie Dinkelland’
Op 30 maart 2021 is de omgevingsvisie ‘MijnOmgevingsvisie Dinkelland’ vastgesteld door de gemeenteraad van
Dinkelland. Mijn Omgevingsvisie vertelt welke zaken de samenleving en gemeente belangrijk vinden in hun
leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan het coulisselandschap, de mooie kernen, de kerkgebouwen en
landgoederen, de natuurgebieden. Maar ook aan gezonde lucht, mogelijkheden om te bewegen en te
genieten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de waarden die belangrijk zijn bij afwegingen. Oplossingen worden
niet vastgelegd maar wel mogelijk gemaakt, met respect voor de waarden; of te wel “Ja-mits”.
Mijn Omgevingsvisie dwingt om naar het totaal te kijken. Dus niet de puzzelstukjes afzonderlijk maar het
plaatje als geheel. Daarom bestaat MijnOmgevingsvisie uit een beschrijving van bestaande waarden en 11
verschillende speerpunten. Bij ontwikkelingen wordt aangesloten bij de bestaande waarden en wordt gekeken
of er bij zoveel mogelijk speerpunten aangesloten kan worden. Het is prachtig als ontwikkelingen
meerdere doelen kunnen dienen.
MijnOmgevingsvisie geeft per gebied aan of er veel of weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn
voorbeelden gegeven van ontwikkelingen die de gemeente graag ziet. In elke gebied wordt gezocht naar een
goed evenwicht tussen functies, gebaseerd op de waarden van de gemeente; op dat wat men als samenleving
en gemeente belangrijk vindt.
4.3.1.2 Toetsing van het initiatief aan ‘Mijn Omgevingsvisie Dinkelland’
4.3.1.2.1 Toetsing aan speerpunten
De omgevingsvisie kent de volgende speerpunten:
- toekomstgerichte agrarische sector;
- een goede staat van landschap en natuur;
- Kwalitatief toerisme;
- Voldoende voorzieningen;
- Aantrekkelijk wonen;
- Ruimte voor ondernemen;
- Leefbare openbare ruimte;
- Energieneutraal in 2050;
- Duurzaam beheer van de leefomgeving;
- Gezonde leefomgeving;
- Veilige leefomgeving.
Voorliggende initiatief draagt bij aan een groot deel van de bovengenoemde speerpunten. Het betreft de
verbreding van het agrarisch bedrijf, draagt bij aan kwalitatief toerisme. Er wordt ruimte geboden aan
ondernemen, en vanwege de nieuwe functie in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw draagt het bij aan
duurzaam beheer van de leefomgeving. Bovendien wordt er bij de bouwaanvraag uitgegaan van energiezuinig
en duurzaam bouwen zodat het initiatief bijdraagt aan het speerpunt ‘Energieneutraal in 2050’.
4.3.1.2.1 Toetsing aan Waardenkaart
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Afbeelding 4.5 Waardenkaart
De locatie Scholten Lindeweg 2 is gelegen in donkergroen gebied. Deze gebieden zijn gericht op het behouden
vanwege hoge waarde en beperkte dynamiek.
Hierbij moet worden ingespeeld op:
- de oorspronkelijke schaal van het landschap;
- het versterken van natuurwaarden;
- behoud van cultuurhistorie en erfkarakteristieken;
- het vasthouden van water;
- het verbeteren van biodiversiteit;
- natuurinclusieve bouwwijze;
- inrichting die in de directe omgeving gebruikelijk is;
- belevingswaarde gericht op natuur en cultuurhistorie.
Voorliggend verzoek voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Een oud en karakteristiek gebouw
krijgt een nieuwe functie. Er wordt niet bijgebouwd, maar er vindt renovatie plaats waarbij natuurinclusief
gebouwd/gerenoveerd wordt.
4.3.2 Nota verblijfsrecreatie in Noordoost Twente (2018)
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben samen de beleidsnota ‘Verblijfsrecreatie in
Noordoost Twente’ opgesteld. Doel van de nota is kaders weergeven waarbinnen de verschillende vormen van
verblijfsrecreatie zich in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen.
Deze beleidsnota beperkt zich tot de kader voor toekomstige (met name fysieke) ontwikkelingen binnen de
verblijfsrecreatieve sector in Noordoost Twente.
Plattelandskamers
Het ingediende verzoek kan geschaard worden onder plattelandskamers. Over plattelandskamers
staat het volgende in de nota opgenomen:
Definitie
Onder plattelandskamers wordt verstaan: een (deel van) een (voormalig) agrarisch gebruikt gebouw
dat blijvend bestemd is voor recreatief nachtverblijf. Hierbij wordt overnacht:
• In kamers waarin keuken en/of sanitair in een gemeenschappelijk ruimte worden ondergebracht of
• In zelfstandige eenheden al dan niet in combinatie met een dagverblijf.
Het gaat om een vorm van verblijfsrecreatie waarbij beleving van het platteland centraal staat.
Uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen
• Toegestaan bij agrarische bedrijven als nevenactiviteit en op voormalige agrarische erven (VAB).
• Plattelandskamers buiten het VAB-beleid (bijvoorbeeld bij gebouwen met een cultuurhistorische
waarde) worden ter specifieke beoordeling voorgelegd aan het college.
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De locatie betreft een agrarisch perceel en ook in de toekomst wil de aanvrager het melkveebedrijf,
waar 125 koeien worden gemolken, behouden. De betreffende schuur had in het verleden een
agrarische functie, maar staat inmiddels al jaren leeg. Door 3 boerderij lodges en een expositieruimte te
realiseren in de schuur kan de schuur in de toekomst functioneel blijven.
Vraag-aanbod analyse (leefstijlanalyse)
De vraag die hierbij centraal staat is in hoeverre het aanbod in kwalitatieve zin aansluit op de vraag.
Dit geeft inzicht in de vraag voor welke doelgroepen de markt met name aantrekkelijk is en wat voor
soort nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk wat toevoegen aan het bestaande aanbod. Tegelijkertijd
geeft het inzicht in welk bestaand aanbod er in relatie tot de vraag al relatief veel is.
De Leisure Leefstijlen betreft een doelgroepsegmentatie op basis van intrinsieke wensen en
motivaties van toeristen. In de segmentatie worden zeven groepen toeristen onderscheiden, met elk
hun eigen profiel aan vrijetijdsvoorkeuren:

Afbeelding 4.6: Leisure leefstijlen

Het uitgevoerde leefstijlonderzoek laat zien dat er relatief veel aanbod voor de lime, groene, gele en
aqua leefstijlgroepen is in Noordoost Twente. In verhouding tot de vraag lijkt er voor deze groepen
sprake te zijn van een overaanbod, vooral bij de (mini)campings. Voor de comfort en luxe blauwe,
sportief en avontuurlijk paarse en cultureel en inspirerend rode leefstijlen lijkt er relatief juist weinig
aanbod te zijn ten opzichte van de vraag. Dit zijn groepen die op zoek zijn naar een vernieuwend of
luxe aanbod. De gemeenten staan daarom met name uitnodigend ten opzichte van plannen die zich
richten op de leefstijlen ‘rood’, ‘paars’ en ‘blauw; en staan kritischer tegenover initiatieven voor andere
doelgroepen, maar sluiten ze niet op voorhand uit.
In voorliggende verzoek worden luxe accommodaties ontwikkelt, waarmee wordt ingespeeld op het beperkte
aanbod in dit segment.
4.3.3. VAB+ beleid
Sinds 2006 kent de gemeente Dinkelland beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In de
kadernota “uitdagend buitengebied” is hiervoor de eerste aanzet gegeven. Het beleid is uiteindelijk
vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Dinkelland 2010.
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In 2011 is het VAB-beleid aangepast naar het VAB+ beleid om meer in te spelen op de behoefte. In het VAB+
beleid worden mogelijkheden geboden voor diverse vormen van verblijfsrecreatie. Voorliggende initiatief past
daarom prima binnen de beleidskaders van het VAB+ beleid.
4.3.4. Bestemmingsplan Buitengebied
4.3.4.1 Algemeen
Het projectgebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” van de
gemeente Dinkelland. Dit bestemmingsplan is op 18 februari 2010 door de gemeenteraad van Dinkelland
vastgesteld. Hierna wordt ingegaan op de wijze waarop met voorliggend initiatief wordt omgegaan.
4.3.4.2 Boerderijkamers
Boerderijkamers zijn kamers binnen agrarische bedrijven en voormalige agrarische bedrijven die worden
gebruikt voor logiesverstrekking. De gemeente wil initiatieven voor het ontwikkelen van boerderijkamers
ondersteunen. Hierbij wordt nauwe samenwerking met de provincie nagestreefd.
Gezien het feit dat de ontwikkelingen rondom boerderijkamers ondergeschikt zijn, leiden ze niet tot
beperkingen voor de agrarische sector.
Om diezelfde reden en omdat het bovendien recreanten betreft die deze vorm van agro-toerisme bewust
kiezen, zal de invloed op de bestaande recreatie- en horecabedrijven volgens de gemeente gering zijn.
Het gaat om kwaliteitsverbreding; samenwerking tussen de verschillende sectoren bij het ontwikkelen van
boerderijkamers wordt gestimuleerd. Het hebben van boerderijkamers is een vorm van verblijfsrecreatie die
niet zozeer seizoensgebonden is, maar het gehele jaar door in de belangstelling zal staan.
Bovendien maakt het geringe aantal slaapplaatsen in combinatie met het gewenste comfort dat er een relatief
hoog investeringsniveau nodig is. Dit maakt dat met een beperking van de verhuurperiode een reële exploitatie
niet goed mogelijk is. Om bovengenoemde redenen wil de gemeente de verhuur van boerderijkamers het
gehele jaar door toestaan. Boerderijkamers mogen worden gerealiseerd in woonhuizen en in vrijstaande
bijgebouwen, indien het gaat om bestaande bebouwing als onderdeel van een erfensemble. Het totale
oppervlakte aan boerderijkamers is maximaal 500 m2.
4.3.4.3 Toetsing van het initiatief aan het bestemmingsplan Buitengebied 2010
De realisatie van de lodges wijkt op één belangrijk punt af van de hierboven beschreven boerderijkamers. In
voorliggend verzoek wordt er in elke lodge een keukenblok gerealiseerd terwijl er bij boerderijkamers sprake is
van een gemeenschappelijke keuken. De keuze om juist wel een keukenblok te realiseren in elke lodge is
gemaakt om de recreant comfort en luxe te geven. Het aanbod voor leefstijlen, uit het hoge segment, die op
zoek zijn naar comfort en luxe is in de regio ondervertegenwoordigd.
Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het voorgenomen plan weliswaar niet geheel in
overeenstemming is met de uitgangspunten ten aanzien van boerderijkamers zoals vervat in het
bestemmingsplan Buitengebied 2010, maar wel passend is in het gemeentelijk beleid.
4.3.5 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid
Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past
binnen de gemeentelijke beleidskaders.
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HOOFDSTUK 5 MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing ten
behoeve van een omgevingsvergunning een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende
wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een ruimtelijke
onderbouwing vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven.
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, geur en
archeologie & cultuurhistorie.

5.1 Geluid (Wet geluidhinder)
5.1.1 Wettelijk kader
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.
5.1.2 Situatie projectgebied
In voorliggend geval zijn de aspecten rail- en wegverkeers- en industrielawaai niet van belang aangezien er
geen geluidsgevoelig object wordt mogelijk gemaakt zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Wat betreft de
invloed van het voornemen op omliggende milieugevoelige objecten wordt verwezen naar paragraaf 5.5 van
deze onderbouwing.
5.1.3 Conclusie
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.2 Bodemkwaliteit
5.2.1 Algemeen
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.
Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor
de bodemonderzoekplicht:
1. als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik
wordt gehandhaafd;
2. als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen
verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder als 2 uur
gehanteerd;
3. als B&W vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit
bekend zijn, bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd bodemonderzoek (maximaal 5
jaar oud en waarbij het gebruik sindsdien niet is gewijzigd).
5.2.2 Situatie projectgebied
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
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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 van de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de
exploitatieopzet moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond
worden opgenomen.
Toets
Ruimtelijke ingrepen c.q. bodemingrepen vinden niet plaats. Er wordt weliswaar een nieuwe gevoelige functie
mogelijk gemaakt, maar de bestemming wijzigt daarmee niet. Derhalve is voor het ruimtelijke spoor een
bodemonderzoek niet noodzakelijk. Wel zal voor de activiteit bouw een bodemonderzoek noodzakelijk zijn,
deze is als bijlage 1 bij deze onderbouwing toegevoegd.
5.2.3 Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.3 Luchtkwaliteit
5.3.1 Beoordelingskader
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan onder andere 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).
5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 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: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
• woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.
5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze ‘gevoelige bestemmingen’ zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
5.3.2 Situatie projectgebied
In paragraaf 5.3.1.1 is een lijst met categorieën van gevallen beschreven, die niet in betekenende mate
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van de voorzieningen in vergelijking met
voorgenoemde voorbeelden van categorieën, kan worden aangenomen, temeer omdat er geen onevenredige
toename van het aantal verkeersbewegingen te verwachten is, dat voorliggende ontwikkeling ‘niet in
betekenende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging. Tevens wordt opgemerkt dat de voorzieningen niet
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worden aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.
5.3.3 Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.4 Externe veiligheid
5.4.1 Algemeen
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. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het 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 inrichtingen (Revi);
• het Registratiebesluit externe veiligheid;
• het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
• het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening
zijn vastgelegd in:
•
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
•
de Regeling basisnet;
•
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied);
•
Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb).
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 risico en het groepsrisico.
5.4.2 Situatie projectgebied
Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied.
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 dan ook dat het projectgebied:
•
•
•
•

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.

5.4.3 Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor voorliggend plan.
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5.5 Milieuzonering
5.5.1 Algemeen
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze
afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.
5.5.2 Gebiedstypen
Volgens de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.
Een ‘rustige woonwijk’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige
functies komen vrijwel niet voor en langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt
het buitengebied veelal gerekend tot het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

5.5.3 Situatie projectgebied
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave
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‘Bedrijven en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee
vragen een rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
5.5.3.1 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als
het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
Een boerderijlodge kan niet worden aangemerkt als een milieugevoelig object en is daarom in de VNG-uitgave
‘Bedrijven en Milieuzonering’ niet expliciet opgenomen. In voorliggend geval is er daarom van een
onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden geen sprake.
5.5.3.2 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het projectgebied hinder ondervinden van
bestaande functies in de omgeving. In voorliggend geval biedt het bestemmingsplan Buitengebied 2010 een
afwijkingsmogelijkheid om boerderijkamers (lodges) te realiseren, op de voorwaarde dat omliggende
aangrenzende (agrarische) bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Het
dichtstbijzijnde (agrarische) bedrijf ligt op een afstand van ongeveer 200 meter van de te ontwikkelen lodges.
Deze afstand is ruim voldoende om dit agrarische bedrijf niet te beperken in zijn bedrijfsvoering.
5.5.4 Conclusie
Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.6 Geur
5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening, als het gaat om
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader
met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld,
wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor
de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden
aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden
aangehouden te worden:
•
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
•
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3
odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom
mag deze niet meer bedragen dan 14 odeur units per kubieke meter lucht. De Wgv heeft betrekking op twee
aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er in het kader van een goede
ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ten tweede moet bij de
belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming worden nagegaan of een partij niet onevenredig in
haar belangen wordt geschaad. Dit wordt ‘de omgekeerde werking’ genoemd.
5.6.2 Verordening geurhinder gemeente Dinkelland
Op 13 mei 2016 is in de gemeente Dinkelland de ‘Verordening geurhinder’ inwerking getreden. In deze
verordening wordt nader invulling gegeven aan het aspect geurhinder van veehouderijen als bedoeld in de
Wgv. De verordening gaat vergezeld met een kaart waarop de gronden van de gemeente Dinkelland in drie
categorieën zijn onderverdeeld, namelijk:
• Aangewezen uitbreidingslocaties als bedoeld in art. 5 geurverordening;
• Aangewezen gebieden als bedoeld in art. 3 geurverordening;
• Aangewezen gebieden als bedoeld in art. 4 geurverordening.
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Zoals aangegeven geldt per gebied een artikel in de verordening.
5.6.3 Situatie projectgebied
In het kader van de toetsing aan de Wgv en de Verordening geurhinder dient beoordeeld te worden of er
sprake is van de realisatie van een ‘geurgevoelig object’ of ‘geurbelastend object’. De in dit plan voorgenomen
realisatie van boerderijlodges en een expositieruimte is aan te merken als een ‘geurgevoelig object’. Echter,
zoals in paragraaf 5.5 beoordeeld, liggen de lodges op voldoende afstand ten opzichte van omliggende
milieugevoelige objecten.
5.6.3 Conclusie
Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.7 Ecologie

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1
januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet
Natuurbescherming.
5.7.1 Gebiedsbescherming
5.7.1.1 Natura 2000-gebieden
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Wet Natuurbescherming beschermd.
Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
(Agelerbroek & Voltherbroek) is gelegen op een afstand van circa 700 meter. Gezien de afstand van het
projectgebied tot aan dit Natura 2000-gebied, en het feit dat de voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt binnen
bestaande bebouwing, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

Afbeelding 5.1 Afstand tot N2000 gebied (Bron https://www.natura2000.nl/gebieden/overijssel)
5.7.1.2 Nederlands Natuurnetwerk
Het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (voorheen bekend als
EHS). Het NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het
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‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied aantasten.

Afbeelding 5.2 Ligging van het projectgebied ten opzichte van de NNN (Bron: Provincie Overijssel)

Het projectgebied is niet gelegen binnen de concreet begrensde NNN. De dichtstbijzijnde gronden, die in het
kader van het NNN zijn aangemerkt als ‘bestaande natuur’ liggen naast het projectgebied.
Gezien het feit dat sprake is van een ontwikkeling buiten het NNN en gelet op het feit dat de ontwikkeling in
bestaande bebouwing plaatsvindt, wordt gesteld dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke
kenmerken en waarden van het NNN.
5.7.2 Soortenbescherming
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige
natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden gevraagd.
Het project voorziet in het realiseren van boerderijlodges en een expositieruimte in een bestaand (voormalig
agrarisch) gebouw.
Met deze wijziging zijn geen ingrepen als sloop of het verwijderen van groenstructuren gemoeid. Van enige
vorm van aantasting van beschermde flora en/of fauna als gevolg van dit project is dan ook geen sprake. Het
uitvoeren van onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Gelet op bovenstaande wordt in voorliggend
geval het uitvoeren van een QuickScan flora en fauna niet noodzakelijk geacht.
5.7.3 Conclusie
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.8 Archeologie & cultuurhistorie
5.8.1 Archeologie
5.8.1.1 Algemeen
Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat
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initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de
archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor kan archeologisch onderzoek
noodzakelijk zijn. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig
zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving
en publicatie van de resultaten.
5.8.1.2 Situatie projectgebied
De gemeente Dinkelland beschikt over een archeologische beleids- en verwachtingenkaart. In afbeelding 5.3 is
een uitsnede van deze kaart opgenomen.

Afbeelding 5.3 Archeologische verwachtingskaart (Bron: Cultuurhistorische waardenkaart Overijssel)

De locatie is gelegen in een gebied aangemerkt als ‘Dekzandvlakte en –ruggen’. Voor bodemingrepen in het
gebied aangemerkt als ‘Dekzandvlakte en –ruggen’ geldt een onderzoeksplicht bij projectgebieden groter dan
5000 m² en dieper dan 40 cm. In voorliggende geval wordt er een andere functie toegekend aan een bestaand
gebouw. Er vinden geen bodemingrepen plaats. Archeologisch onderzoek is in voorliggend geval niet vereist.
5.8.2 Cultuurhistorie
5.8.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.
5.8.2.2 Situatie projectgebied
De oude hoeve is een rijksmonument. Echter, het bouwplan voorziet in een ontwikkeling in de naastgelegen
schuur. Bij de hoeve vinden geen werkzaamheden plaats, het rijksmonument wordt dus niet aangetast.
5.8.3 Conclusie
De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor voorliggend plan.
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HOOFDSTUK 6 WATERASPECTEN
6.1 Vigerend beleid
6.1.1 Europees beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.
6.1.2 Rijksbeleid
Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele
waterafhankelijke thema’s als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).
6.1.3 Provinciaal beleid
In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
6.1.4 Waterschap Vechtstromen
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en
Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.
Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober het
‘Waterbeheerplan 2016-2021’ vastgesteld.
In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema’s waterveiligheid, voldoende water,
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op:
• voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
• beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen
voor een goed functionerend regionaal watersysteem;
• het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

6.2 Waterparagraaf
6.2.1 Algemeen
Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico’s op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
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6.2.2 Watertoetsprocedure
Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets
(http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde ‘korte
procedure’ van de watertoets van toepassing is. Het plan is voorgelegd aan het waterschap. Hierna zijn de van
belang zijnde waterhuishoudkundige zaken benoemd en is de reactie van het waterschap opgenomen.
Algemeen
Het projectgebied is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied ‘Rossum’. In paragraaf 4.2.4 wordt het
voornemen getoetst aan de regels die gesteld zijn ten aanzien ontwikkelingen in
grondwaterbeschermingsgebieden. Hier wordt gesteld dat de aanwezige functies geen belemmering vormen
voor de kwaliteit van het
grondwater.
Reactie waterschap
Het waterschap heeft als volgt op het plan gereageerd:
“De uitkomst is nu de verkorte procedure dus is overleg met het waterschap niet noodzakelijk. De tekst uit de
standaard waterparagraaf die is bijgevoegd als toetsresultaat kan ook worden gebruikt.”
De standaard waterparagraaf is bijgevoegd in bijlage 2 bij deze onderbouwing.
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HOOFDSTUK 7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een
omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Het voornemen
betreft geen plan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro, waardoor er geen exploitatieverplichting geldt.
In het voorliggende geval wordt een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente
Dinkelland. Hierin wordt onder meer opgenomen dat het risico van planschade bij de initiatiefnemer ligt zodat
het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd.
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HOOFDSTUK 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
8.1 Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie
en het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van
belangen welke in het plan in het geding zijn.
8.1.1 Het Rijk
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat het voornemen geen nationale belangen schaadt. Daarom is
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
8.1.2 Provincie Overijssel
Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor geen
vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een
zogenoemde ‘Vooroverleglijst ruimtelijke plannen’ opgesteld.
Voor plannen in het buitengebied/ groene omgeving is in deze lijst onder B, lid 5 opgenomen:
Niet-agrarische bebouwing
Plannen/projectbesluiten voor een kleinschalige uitbreiding van een bestaand en bestemd niet agrarisch bedrijf
mits passend binnen de gebiedskenmerken en er een versterking plaatsvindt van de ruimtelijke kwaliteit
conform de gebiedskenmerken.
In het voorliggende geval is sprake van een kleinschalige uitbreiding van voorzieningen ten behoeve van een
bestaand en bestemd bedrijf. Gezien het vorenstaande wordt derhalve afgezien van het voeren van
vooroverleg met de provincie Overijssel.
8.1.3 Waterschap Vechtstromen
In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website
www.dewatertoets.nl. Het overleg met het waterschap heeft geleidt dat de korte procedure mag worden
toegepast. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2.
8.1.3. Zienswijzen
Het ontwerpbesluit wordt met ingang van ???????? voor een periode van zes weken
ter inzage gelegd. Binnen deze periode kan een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van
dit ontwerpbesluit kenbaar maken.

8.2 Participatie

Het project is voorgelegd en akkoord bevonden door de directe omwonenden van de Scholten Lindeweg 2. Ook
is het plan afgestemd en akkoord bevonden door de monumentenwacht, archeoloog Suzanne Wentink van het
Oversticht, en de vereniging Heemkunde oalde gemeente Weersel.
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Bijlage 1 Bodemonderzoek
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1. Inleiding
In opdracht van Familie Scholten Linde heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een
deel van de locatie aan de Scholten Lindeweg 2 te Rossum. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen
naar bijlage 1, de locatiekaart.
De aanleiding voor het onderzoek is de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen in
het kader van de geplande verbouwing van een bestaand pand tot lodges en expositieruimte.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke
verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande
aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen in het kader van de geplande verbouwing van een
bestaand pand tot lodges en expositieruimte. Hiervoor is de milieuhygiÇnische kwaliteit van de grond en het
grondwater beoordeeld door het verrichten van een aantal boringen en het analyseren van een aantal grond- en
grondwatermonsters.
Het onderzoek is conform de Nederlandse Norm "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek"
(NEN5740) uitgevoerd.
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek wordt in
hoofdstuk 3 en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tot slot
worden in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek weergegeven en worden
aanbevelingen geformuleerd.
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2. Vooronderzoek
2.1.

Werkwijze

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725:2017. Conform deze norm bepaald de aanleiding van het
onderzoek de minimale onderzoekaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoekaspecten per aanleiding
weergegeven. In onderhavige situatie is sprake van aanleiding A. (Bodemonderzoek).
Tabel 2.1: Onderzoekaspecten in relatie tot aanleiding van het onderzoek

1

Locatiegegevens

2

Bodemopbouw en

Bodemopbouw

geohydrologie

Antropogene lagen in de bodem

G: Tijdelijke uitplaatsing

F: Ontgraven of
toepassen van grond

E: Opstellen
bodemkwaliteitskaart

D: Partijkeuring

C: Toepassen grond
of baggerspecie

B: Nul-/eindsituatie
onderzoek

Aanleiding tot vooronderzoek

A: Bodemonderzoek

Onderzoekaspecten

Eigendomssituatie
Hoogteligging

Geohydrologie
3

Verwachting t.a.v. de

Geval van ernstige

bodemkwaliteit

bodemverontreiniging?
Kwaliteit o.b.v. Bodemkwaliteitskaart
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken

4

Gebruik en beËnvloeding

Voormalig

van de locatie, verdachte

Huidig

situatie, activiteiten,
ongewoon voorval
5

Toekomst
Asbestverdacht?

Terreinverkenning
Optioneel

Verplicht

Het doel van het vooronderzoek is om op basis van minimaal de verplichte aspecten in tabel 2.1 inzicht te
verkrijgen in de bodemopbouw, het (historische) gebruik van de locatie, de aanwezigheid van potentieel
bodembedreigende activiteiten c.q. situaties en de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.
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2.2.

Locatiegegevens

De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied ten noordoosten van de bebouwde kom van Rossum.
De onderzoekslocatie betreft momenteel een stal met een mestkelder nabij de huidige woning. De Scholten
Lindeweg bevindt zich op enige afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. In de directe omgeving
bevinden zich voornamelijk agrarische percelen en/of bedrijven. In tabel 2.2 zijn de algemene locatiegegevens
weergegeven.
Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de
onderzoekslocatie geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf.
Tabel 2.2: Locatiegegevens
Locatie

Scholten Lindeweg 2 te Rossum

Ligging locatie

Circa 2,3 kilometer ten noordoosten van de kern van Rossum

Kadastrale gegevens

Gemeente Weerselo, sectie U, nummer 421 (gedeeltelijk)

Oppervlakte

Circa 234 m2

Topografische aanduiding

CoÒrdinaten: X: 260.676, Y: 488.145

Gebruik locatie - voormalig

Stal met mestkelder

- huidig

Stal met mestkelder

- toekomstig

Lodges en expositieruimte

Opdrachtgever

Familie Scholten Linde

Overige belanghebbenden

Geen

2.3.

Historische informatie

Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. Er is van uitgegaan dat de geleverde
informatie juist en volledig is. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door
derden is verstrekt.
Bron:
Gemeente Dinkelland
Opdrachtgever: Familie Scholten Linde
Bodematlas Provincie Overijssel
www.bodemloket.nl
https://bagviewer.kadaster.nl
www.topotijdreis.nl
https://topokaartnederland.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
www.BROloket.nl
www.grondwatertools.nl
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Historisch gebruik
Voor het historisch onderzoek zijn historische topografische kaarten en luchtfoto s bestudeerd. Hieruit blijkt dat
de onderzoekslocatie en de directe omgeving daarvan vermoedelijk al voor 1850 in agrarisch gebruik zijn
geweest. Op topografische kaarten vanaf 1905 is de eerste bebouwing in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie zichtbaar. De huidige stal is dan overigens ook te zien. Vanaf 2005 is zichtbaar dat een schuur
is bijgebouwd ten noorden van de onderzoekslocatie. De terreinindeling is sindsdien niet significant gewijzigd.

Informatie Gemeente Dinkelland
Gemeente Dinkelland heeft haar bodeminformatie gekoppeld aan het Omgevingsrapportage portaal van
Provincie Overijsel. Derhalve is de bodeminformatie opgevraagd van de Omgevingsrapportage van Provincie
Overijssel. Uit het historisch onderzoek blijkt dat er, voor zover bekend, op de onderzoekslocatie geen onder- of
bovengrondse tanks aanwezig zijn, of zijn geweest. Ook is er, voor zover bekend, ter plaatse van de
onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. Voor zover bekend hebben er op de
onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.

Provinciale bodematlas
Volgens de provinciale bodematlas zijn ter plaatse van en in de directe omgeving van de onderzoekslocaties
geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Ook is voor zover bekend geen sprake van verontreinigingen, saneringen
en/of zorgmaatregelen.

Conclusie
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie ten aanzien van chemische
parameters als onverdacht te beschouwen. Ten aanzien van asbest is de locatie eveneens als onverdacht te
beschouwen.

2.4.

Geohydrologische gegevens

Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende
(hydro)geologische gegevens afkomstig:
Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 16 m mv uit het eerste watervoerende pakket.
Dit pakket bestaat voornamelijk uit midden en fijn zand. Tot circa 45 m mv is vervolgens een complexe
scheidende laag aanwezig. Tot dieper dan 120 m mv is vervolgens een niet watervoerende eenheid aanwezig.
Deze eenheid bestaat voornamelijk uit klei en zandige klei.
De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in noordwestelijke
richting. Lokaal kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken. De onderzoekslocatie bevindt zich niet
in een grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en/of boringvrije zone.
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3. Uitvoering onderzoek
3.1.

Hypothese

Chemische parameters
In het kader van de NEN5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van
de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) wordt de locatie beschouwd als "onverdacht". De hypothese
vormt het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.

Asbest
In het kader van de NEN5707 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van
de resultaten van het vooronderzoek wordt de locatie beschouwd als onverdacht. Een verkennend onderzoek
asbest conform NEN5707 wordt niet noodzakelijk geacht.

3.2.

Onderzoeksstrategie

Op basis van de gestelde hypothese wordt de locatie onderzocht conform de strategie voor een onverdachte
niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 234 mﬂ. Conform de
gehanteerde onderzoeksstrategie kan afgeleid worden dat in totaal twee boringen tot 0,5 meter diepte, ÄÄn
boring tot circa 2,0 m-mv of de heersende grondwaterstand en ÄÄn boring tot circa 1,5 meter onder de
heersende grondwaterstand uitgevoerd moeten worden. De boring tot onder de grondwaterspiegel zal met een
peilbuis worden afgewerkt voor het grondwateronderzoek.

3.3.

Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd op 3 augustus 2021 door de heer N. Ruiter van Lycens B.V.. De veldwerkzaamheden
zijn onder certificaat (K46918/11) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiÇnisch
bodemonderzoek en de daarbij behorende protocollen.
Vervolgens zijn in totaal vier boringen verricht. Hiervan is ÄÄn boring verricht tot circa 0,5 m-mv, ÄÄn boring tot
circa 0,81 m-mv, ÄÄn boring tot circa 2,0 m-mv en ÄÄn boring tot circa 3,5 m-mv welke is afgewerkt met een
peilbuis. Het filter van de peilbuis staat op een diepte van circa 2,5 tot 3,5 m-mv. De peilbuis is na plaatsing op 3
augustus 2021 en voor bemonstering conform NEN5744:2011 op 11 augustus 2021 door de heer N. Ruiter
doorgepompt. De posities van de onderzoekpunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven.
Het vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, geur, kleur en overige bijzonderheden die
kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De resultaten zijn samengevat beschreven in paragraaf
3.4. De uitgetekende bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.
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3.4.

Zintuigelijke waarnemingen

Uit de bodemprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit matig fijn zand in de
bovengrond. De ondergrond bestaat uit matig fijn en zeer fijn zand, met plaatselijk een leemlaag. Direct onder
de betonvloer bevindt zich een zeer dunne sterk puinhoudende laag. Deze laag is echter te dun om een monster
van te nemen voor een asbestanalyse en wordt derhalve tot de aanwezige betonvloer gerekend. In deze sterk
puinhoudende laag zijn overigens geen asbestverdacht (plaat)-materialen aangetroffen.
Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is een gemiddelde grondwaterstand waargenomen van circa 1,8 m -mv.
De grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen en positie op de locatie variÇren.

3.5.

Uitvoering laboratoriumonderzoek

Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de gehanteerde onderzoeksstrategie in de NEN5740 als
leidraad gebruikt (bijlage 7). Het onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium "Eurofins Analytico B.V." te
Barneveld dat geaccrediteerd is volgens de AS3000. Voor het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige
verontreinigingen zijn de analyseresultaten (meetwaarden) van het laboratorium gestandaardiseerd (GSSD) en
vervolgens getoetst aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden bodemsanering (bijlage 6). Het toets
resultaat wordt weergegeven als index en geeft de verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de streef-,
achtergrond- en interventiewaarden.
Het toets resultaat wordt weergegeven als index en geeft de verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de
streef-, achtergrond- en interventiewaarden. Met betrekking tot asbest zijn daar waar noodzakelijk de gewogen
asbestconcentraties bepaald.
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater is ÄÄn mengmonster van de bovengrond,
ÄÄn mengmonster van de ondergrond en ÄÄn grondwatermonster chemisch-analytisch onderzocht op het
standaardpakket (bijlage 7).
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In tabel 3.1 is de monstercodering, de samenstelling en het doel van het (samengestelde meng-) monster
weergegeven.
Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters
Monstercode

Monsters

Diepte (m-mv)

Doel

01-1

0,15-0,5

Vaststellen milieuhygiÇnische kwaliteit bovengrond

02-1

0,15-0,5

03-1

0,15-0,5

Grond
MM BG 01

04-1

0,10-0,5

MM BG 02

01-2

0,5-1,0

(ondergrond)

01-3

1,0-1,5

01-4

1,5-1,8

02-2

0,5-0,9

02-3

1,0-1,5

02-4

1,5-2,0

03-2

0,5-0,8

Vaststellen milieuhygiÇnische kwaliteit ondergrond

Grondwater
01-1-1

10

2,5-3,5
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4. Resultaten
De laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de
streef-, achtergrond- en interventiewaarden.

4.1.

Analyseresultaten grond

Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters. Indien er gestandaardiseerde gehalten zijn aangetoond groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens
de meetwaarden vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Naast de meetwaarde is tevens het
gestandaardiseerde gehalte (GSSD) en de index weergegeven. De niet weergegeven parameters overschrijden
de achtergrondwaarde niet.
Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters
(Meng)monster

Parameter

Meetwaarde

GSSD

Index

Monsterconclusie

MM BG 01

Barium

*

-

-

Voldoet aan de achtergrondwaarde

MM BG 02

Barium

*

-

-

Voldoet aan de achtergrondwaarde

0

*

:

niet bepaald

:

kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

0<0,5 :

groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan

(achtergrondwaarde+interventiewaarde)

0,5<1 :

gelijk aan of groter dan

1

:

gelijk aan of groter dan de interventiewaarde

:

de normwaarden voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering van duidelijk

(achtergrondwaarde+interventiewaarde)

antropogene verontreinigingen

Bespreking resultaten
In zowel de boven- als ondergrond zijn geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten. Er bestaat ten
aanzien van de chemische kwaliteit van de grond derhalve geen belemmering tegen de geplande aanvraag van
een omgevingsvergunning, activiteit bouwen in het kader van de geplande verbouwing van een bestaand pand
tot lodges en expositieruimte.
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4.2.

Analyseresultaten grondwater

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de peilbuisspecificaties en de analyseresultaten van het grondwatermonster.
Indien er concentraties zijn gemeten hoger dan de streefwaarde, dan zijn de betreffende parameters en
concentraties vermeld in microgram per liter ( g/l). Tevens zijn de index en de monsterconclusie weergegeven.
Tabel 4.3: Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster
Peilbuis

Filter-

Grondwater-

stelling

stand

Parameter

Meetwaarde/

index

GSSD

Monster-

Troebelheid

Zuurgraad

Geleidings-

conclusie

(NTU)

(pH)

vermogen

27,2#

6,45

971

(m-mv)
01-1-1

0

2,5-3,5

1,8

S/cm)
Barium

160

0,19

Overschrijding

Koper

32

0,28

streefwaarde

Nikkel

23

0,13

:

niet onderzocht

:

kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

>0 0,5 :

groter dan de streefwaarde, gelijk aan of kleiner dan

>0,5<1

:

groter dan

1

:

gelijk aan of groter dan de interventiewaarde

:

de gemeten troebelheid is hoger dan 10 NTU. Tijdens monstername is vastgesteld dat het maximale onttrekkingsdebiet 500 ml/min

#

(streefwaarde+interventiewaarde)

(streefwaarde+interventiewaarde)

bedroeg, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis niet meer dan 50 centimeter bedroeg en het filterdeel niet belucht is. Tevens
was tijdens de bemonstering sprake van een constante EGV. Aangezien aan de eisen uit de NEN5744:2011 is voldaan, is ondanks de
hoger gemeten NTU overgegaan tot bemonstering. De gemeten troebelheid wordt niet van invloed geacht op de analyseresultaten

Bespreking resultaten
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht verhoogde concentraties aan barium, koper en nikkel
bevat. Aangezien met betrekking tot de verhoogde concentraties geen antropogene bron bekend is, zijn deze
zware metalen vermoedelijk van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig. De
gemeten concentratie overschrijdt de streefwaarde in geringe mate en vormt geen belemmering voor de
geplande aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen in het kader van de geplande verbouwing
van een bestaand pand tot lodges en expositieruimte. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk.
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5. Conclusie
In opdracht van Familie Scholten Linde heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een
deel van de locatie aan de Scholten Lindeweg 2 te Rossum.
De aanleiding voor het onderzoek is de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen in
het kader van de geplande verbouwing van een bestaand pand tot lodges en expositieruimte.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke
verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande
aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen in het kader van de geplande verbouwing van een
bestaand pand tot lodges en expositieruimte.
Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens
het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:

5.1.

Resultaten grond

Chemisch analytisch zijn in zowel de boven- als ondergrond geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten.

5.2.

Resultaten grondwater

Chemisch analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan barium, koper en nikkel
aangetoond. Aangezien met betrekking tot de verhoogde concentraties geen antropogene bron bekend is, zijn
deze zware metalen vermoedelijk van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig.

5.3.

Conclusies en aanbevelingen

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van
de onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat
er, ons inziens, milieuhygiÇnisch gezien geen belemmeringen zijn voor de geplande aanvraag van een
omgevingsvergunning, activiteit bouwen in het kader van de geplande verbouwing van een bestaand pand tot
lodges en expositieruimte.
De gestelde hypothese dat de locatie als "onverdacht" beschouwd kan worden ten aanzien van chemische
parameters is niet juist gebleken op basis van de aangetoonde licht verhoogde concentraties aan barium, koper
en nikkel in het grondwater. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de
milieuhygiÇnische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Bovendien vormen de gemeten
concentraties geen belemmering voor het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie.
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6. Betrouwbaarheid onderzoek
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden. Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit.
Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten
van een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft
het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke
tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende
schade of gevolgen van welke aard ook.
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. BeËnvloeding
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld
door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering
van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de
onderzoeksresultaten.
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Bijlage 1. Locatie kaart

Onderzoekslocatie

Onderdeel

: Locatiekaart

Schaal

: 1:25.000 (Bron: J.W. van Aalst, opentopo.nl)

Projectnummer : 2021-0489

Bijlage 2. Situatietekening

Legenda
Boringen en peilbuizen
Boring 0,5 m-mv
Boring 2,0 m-mv
Peilbuis
Onderzoeksgebied

Opdrachtgever

Familie Scholten Linde
Type onderzoek

: Verkennend bodemonderzoek

Locatie

: Scholten Lindeweg 2 Rossum

Fase

: Uitvoering

Tekening

: Boorplan

Projectleider

: Rob Fieten

UItvoeringsdatum

: 2 augustus 2021

Projectnummer : 2021-0489
Bladnummer

: 1/1

Getekend

: H. Pit

Schaal

: 1 µ 250

Bijlage 3. Boorprofielen

Bijlage 3

Boring: 01

Boring: 02
0

0

10
15

1
50

50

beton
Kernboor

10
15

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, donker zwartbruin,
Schep

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin, Schep
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

0

0

50

50

Kernboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk puinhoudend, donker
zwartbruin, Schep
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin, Schep
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

2

2

beton

90
100

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, sporen roest, licht
beigebruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht beigebruin,
Edelmanboor

100

3

3

150

150

150

Zand, zeer fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

4
4

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor
200

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

200

200

250

280
290

300

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Zuigerboor handmatig
Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

350

350

Boring: 03

Boring: 04
0

0

10
15

1
50

50

beton
Kernboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk puinhoudend, donker
zwartbruin, Schep

0

beton

10

Kernboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin, Schep
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

2

0

50

50

81
0
8

Edelmanboor, Gestaakt harde laag
mogelijk beton of puin

Projectcode:
Opdrachtgever:

2021-0489
Familie Scholten Linde

Boormeester:
Projectleider:

N. Ruiter
B. Franke

Projectnaam:

Scholten Lindeweg 2 te Rossum

Schaal:

1: 30

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)

grind

klei
Grind, siltig

geur
Klei, zwak siltig

geen geur
zwakke geur

Grind, zwak zandig

matige geur

Klei, matig siltig

sterke geur
Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10

Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000
Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

Zand, uiterst siltig

>10000

monsters

geroerd monster

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus
volumering

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

overig
bijzonder bestanddeel
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter

Bijlage 4. Toetsingstabellen

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

MM BG 01
Zand

% ds
% ds

2021127625
01, 02, 03, 04
0,10 - 0,50
3,50
3,40
23-8-2021
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw

GSSD

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

39
<0,2
<3
6,1
<0,05
<1,5
<4
<10
<20

129 (6)
<0,2
<6
11,5
<0,05
<1,1
<7
<10
<30

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Gloeirest

% m/m
%
%
% (m/m) ds

Projectcode: 2021-0489

MM BG 02
Zand
sporen roest, zwak roesthoudend
2021127625
01, 01, 01, 02, 02, 02, 03
0,50 - 2,00
1,40
2,70
23-8-2021
Voldoet aan Achtergrondwaarde

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<3
<5
<5
<11
14
<6
<35

86,6
3,4
3,5
96

<0,014
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

6 (6)
10 (6)
10 (6)
22 (6)
40 (6)
12 (6)
<70

86,6

Index

-0,03
-0,05
-0,19
-0
-0
-0,43
-0,08
-0,19

-0,03

-0,01

-0,02

Meetw

GSSD

Index

<20
<0,2
<3
<5
<0,05
<1,5
<4
<10
<20

<50 (6)
<0,2
<7
<7
<0,05
<1,1
<8
<11
<32

-0,03
-0,05
-0,22
-0
-0
-0,42
-0,08
-0,19

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<3
<5
<5
<11
<5
<6
<35

86,1
2,7
1,4
98

<0,025
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
18 (6)
21 (6)
<123

86,1

0

-0,01

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88
39
210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

13
190
190
36
190
100
530
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: 2021-0489

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
11-8-2021
2,50 - 3,50
23-8-2021
Overschrijding Streefwaarde

Meetw

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
ortho-Xyleen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Vinylchloride
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Projectcode: 2021-0489

-

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

160
0,3
5,4
32
<0,05
4,3
23
<2
13

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

<0,9
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1

g/l

<0,02

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

<1,6
<0,2
<0,2

<0,2
<0,2

0,42

GSSD

160
0,3
5,4
32
<0,04
4,3
23
<1
13

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,21
<0,1
<0,1
<0,77(2,14)

<0,01
<0,00020(11)

<0,1
<0,1
<0,42

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2

<0,14
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

g/l

<0,2

<0,1(14)

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Index

0,19
-0,02
-0,18
0,28
-0,06
-0
0,13
-0,23
-0,07

-0
-0,03
-0,01
0
-0,02

0

-0

0,01
0,01

0
-0,01

-0,01
-0,02
0
0
-0,05
0
0,01
0,01

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

01-1-1
11-8-2021
2,50 - 3,50
23-8-2021
Overschrijding Streefwaarde
<10
7(6)
<10
7(6)
<10
7(6)
<15
11(6)
<10
7(6)
<10
7(6)
<50
<35

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Projectcode: 2021-0489

-0,03

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

0,2
4
7
0,2
6

PAK
Naftaleen

g/l

0,01

70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Vinylchloride

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

0,8
0,01
0,01
0,01
6
7
7
0,01
0,01
24
0,01
0,01
0,01

80
20
10
1000
400
630
900
400
300
130
500
40
10
5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

g/l

50

Projectcode: 2021-0489

200
0,06
0,7
1,3
0,01
3,6
2,1
1,7
24

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

150

30
150
1000
70
300

600

Bijlage 5. Analysecertificaten

Lycens
T.a.v. Erik Pit
Postbus 336
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 06-Aug-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021127625/1
2021-0489
Scholten Lindeweg 2 te Rossum
04-Aug-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

2021-0489
Scholten Lindeweg 2 te Rossum

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

N. Ruiter

Eenheid

Analyse

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

86.6

86.1

2021127625/1
04-Aug-2021
06-Aug-2021
06-Aug-2021/19:01
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.5

1.4

Gloeirest

% (m/m) ds

96

98

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.4

2.7

S

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

39

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

6.1

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

14

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving

1

MM BG 01

2

MM BG 02

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

12207923
12207924

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

S

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

2021-0489
Scholten Lindeweg 2 te Rossum

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

N. Ruiter

Analyse

Eenheid

1

2

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

S

2021127625/1
04-Aug-2021
06-Aug-2021
06-Aug-2021/19:01
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

<0.050
1)

0.35

Nr. Uw monsteromschrijving

1

MM BG 01

2

MM BG 02

1)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

12207923
12207924

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021127625/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

12207923

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

MM BG 01

0538995683

01

15

50

03-Aug-2021

1

0538995555

03

15

50

03-Aug-2021

1

0538995548

02

15

50

03-Aug-2021

1

0538995693

04

10

50

03-Aug-2021

1

12207924

MM BG 02

0538995550

02

100

150

03-Aug-2021

3

0538995560

02

150

200

03-Aug-2021

4

0538995680

01

50

100

03-Aug-2021

2

0538995544

01

100

150

03-Aug-2021

3

0538995682

01

150

180

03-Aug-2021

4

0538995545

03

50

80

03-Aug-2021

2

0538995558

02

50

90

03-Aug-2021

2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021127625/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021127625/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

W0202

GC-FID

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

W0271

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

Voorbehandeling

UitScan Cryo
Bodemkundige analyses

Metalen

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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Lycens
T.a.v. Erik Pit
Postbus 336
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 16-Aug-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021130698/1
2021-0489
Scholten Lindeweg 2 te Rossum
11-Aug-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

2021-0489
Scholten Lindeweg 2 te Rossum

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

N. Ruiter

Eenheid

Analyse

2021130698/1
11-Aug-2021
16-Aug-2021
16-Aug-2021/08:46
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

160

S

Cadmium (Cd)

µg/L

0.30

S

Kobalt (Co)

µg/L

5.4

S

Koper (Cu)

µg/L

32

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

4.3

S

Nikkel (Ni)

µg/L

23

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

Zink (Zn)

µg/L

13

S

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

01-1-1

Water (AS3000)

Monster nr.

12217624

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

2021-0489
Scholten Lindeweg 2 te Rossum
N. Ruiter

Eenheid

Analyse

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
1

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

S

2021130698/1
11-Aug-2021
16-Aug-2021
16-Aug-2021/08:46
A,B,C
2/2

1)

Minerale olie

S

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

01-1-1

Water (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

12217624

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021130698/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

12217624

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

01-1-1

0801025436

01

250

350

11-Aug-2021

1

0692123272

01

250

350

11-Aug-2021

2
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021130698/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021130698/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Metalen

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

W0215

GC-FID

pb 3110-5

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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Bijlage 6. Definitie achtergrond, streef en interventiewaarden

TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de
achtergrond-/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247
d.d. 20-12-2007 (Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).
Achtergrondwaarde:
Deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, waarvoor geldt dat geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk
voorkomende verhoogde gehalten in de grond.
Streefwaarde:
Deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van
de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen.
Interventiewaarde:
Deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven
deze interventiewaarde is sprake van een sterke (bodem)verontreiniging.
Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen
indien het aangetoonde gehalte groter is dan

(achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).

Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming
van een locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens
getoetst aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader
onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

Bijlage 7. Onderzoeksstrategie NEN 5740

ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.
1

Veldwerk

Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002. Het bij de uitvoering van de boringen
vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur. Bij het bepalen van de posities voor de
boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met eventuele waargenomen afwijkingen op de
locatie en met de gegevens uit de inventarisatie. Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en
grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de locatie. Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of
per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.
2

Laboratorium onderzoek

Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiÇnische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie. Hiertoe wordt uitgegaan van standaardanalysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld. Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is
getreden op 1 juli 2008. Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
Lutum en organische stof
Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
Minerale olie
PAK (10 VROM)
PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
Aromaten (BTEXN) en styreen
VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
Minerale olie
De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt. De (meng)monsters
van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk aanwezige humuszuur- en
PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd. De (meng)monsters van de ondergrond worden
niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze
stoffen in het grondwater worden bepaald. Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief
grond(meng)monster geselecteerd waarvan het lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze
gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters. Bij de
analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000

Bijlage 8. Historisch onderzoek
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informatie aangetroffen.
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.
Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Show the Debugger Trace Report
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Ruimtelijke onderbouwing ‘Buitengebied Scholten Lindeweg 2, Rossum’
Ontwerp

Bijlage 2 Watertoets

datum
5-7-2021
dossiercode 20210705-63-27030

Samenvatting van de watertoets(geen waterschapsbelang)
In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over de watertoets van
Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nlMocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding
van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een email sturen naar info@vechtstromen.nl.
Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang.
Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Gegevens aanvrager:
Naam: Reinder Jacobi
Adres: Grondhuttenweg 1e
Postcode: 7497 LD
Plaats: Bentelo
E-mail: r.jacobi@eeckhof.nl
Telefoon: 06-19903331

_____________________________________________________________________________________________________________________
Gegevens gemeente:
Naam: Dinkelland
E-mail: j.hindriksen@noaberkracht.nl
Telefoon: 0541 854100

_____________________________________________________________________________________________________________________
Plan gegevens:
Naam plan: Realisatie Lodges Scholten Lindeweg 2, Rossum

Omschrijving van het plan:
Realisatie 4 boerderijlodges en een exposititie ruimte

Plan adresgegevens:
Adres: Scholten Lindeweg 2
Postcode: 7596 MJ
Plaats: ROSSUM
Kadastraal: Weerselo, sectie U, nummer 421.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Ingevoerde plan gegevens:

_____________________________________________________________________________________________________________________
Geraakte kaartlagen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Dinkelland.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Toets vragen:
1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? ja
2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee
3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
www.dewatertoets.nl

